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ПЕРЕДМОВА

Пропонований путівник є другим, переробленим і доповненим виданням. Перший довідник по фондам Держархіву Донецької області вийшов у
1984 р. і повністю відповідав вимогам, пропонованим до нього в той період:
ідеологічне й пропагандистське затребування документів та інформації,
приховання фондів і справ, незручних і “шкідливих” для епохи “соціалістичного будівництва”.
Підготовка другого видання викликана тим, що за останні два десятиліття відбулися кардинальні зміни у політичній та економічній ситуації
в Україні. За період після здобуття незалежності значно поповнився обсяг
і склад фондів, що зберігаються в архіві, відбулося масове розсекречення
документів.
При ліквідації партійних органів у 1991 р. комплекс документальних
фондів партійних і комсомольських організацій влився в єдиний комплекс
документів держархіву Донецької області. Надійшли на зберігання матеріали періоду 20–90-х рр.
Вперше з’явилася можливість розкрити в путівнику зміст документів,
які раніше замовчувалися: голод 1921, 1933, 1947 рр., розкуркулювання та
виселення селян, насильницьке переселення українців з території Західної
Європи в Донбас в 1945–1951 рр., репресії 30–50-х рр., питання релігійних
конфесій.
У другому виданні путівника проанотовані всі фонди, що зберігаються в архіві.
Історія Державного архіву Донецької області відбиває основні етапи
архівного будівництва на Україні. До 1917 р. на території Бахмутського й
Маріупольського повітів Катеринославської губернії державних архівних
установ не було. Організації міського й земського самоврядування, установи державні, станові та релігійні, акціонерні товариства й промислові підприємства мали свої відомчі архіви.
Ситуація із зберіганням архівів погіршилася в Україні в буремні роки
революції 1917 р.: підприємства і установи закривалися, документи залишалися без догляду й часто знищувалися.
Перші спроби створення державних архівних установ у Донбасі були
розпочаті після опублікування постанови РНК України від 20 квітня 1920 р.
“Про націоналізацію й централізацію архівної справи в Україні”. 15 травня
1920 р. Маріупольським ревкомом була створена архівна комісія при відділі
народної освіти із представників поліграфічних, юридичного відділів і відділу народної освіти1.
1

Держархів Донецької області, ф. Р-1204, оп. 1, спр. 60, арк. 83.
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Архівні комісії займалися не тільки реєстрацією та концентрацією архівів, але й експертизою та описом документів.
У січні 1922 р. було створено губернське архівне управління при президії Донецького губвиконкому1.
Губарх повинен був приймати на зберігання не тільки документи
ліквідованих установ, але й діючих, після закінчення 3-х річного строку їх
відомчого зберігання.
Збором документів з історії Жовтневої революції та комуністичної
партії займалася Донецька губернська комісія “Істпарт”, створена в червні
1921 р.2
В 1924 р. у Донецькій губернії була почата спроба створення губерн
ського історичного архіву, але як самостійна установа він не був створений,
а посаду завідувача цим архівом введено в штатному розписі губернського
архівного управління.
У зв’язку з ліквідацією в червні 1925 р. Донецької губернії було
ліквідовано губернське архівне управління, а його функції були передані
окружним архівним управлінням. Артемівське окружне архівне управління
було створено в м. Артемівську на базі Донецького губарху, відносилось до
1 категорії і мало штат 8 чоловік, Сталінське – 2 категорії із штатом 4 чоловіка і Маріупольське – 3 категорії із штатом 2 чоловіка3.
Окружні архівні управління мали приміщення для зберігання документів: Артемівське – 79 кв. м, Сталінське – 70 кв. м, Маріупольське –
62 кв. м.4
В 1926 р. у Сталінське окружне архівне управління надійшло 35 фондів, Артемівське – 26 фондів, Маріупольське – 28.5
В 1928 р. в окружних архівних установах були створені секретнополітичні відділи, які почали приймати на зберігання документи партійних
і комсомольських організацій6.
В 1928 р. ВУЦВК і РНК УРСР прийняли постанову про Центральне
архівне управління УРСР і його місцеві органи. До системи архівних установ включалися крайові історичні архіви. Відповідно до цієї постанови,
29 липня 1929 р. було ухвалене рішення про створення крайового історичного архіву промисловості Донбасу7.
В 1930 р., було проведено адміністративно-територіальну реформу,
у результаті якої ліквідовані округи. На базі окружних архівних управлінь
із 1 жовтня створені Артемівське, Маріупольське й Сталінське місцеві архівні управління8.
Збірник постанов та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. –
1922. – №1, ст. 23.
2
Держархів Донецької області, ф. П-1, оп. 1, спр. 795, арк. 2, 3.
3
Держархів Донецької області, ф. Р-1146, оп. 4, спр. 2, арк. 11–12, Р-1202,
оп. 1, спр. 76, арк. 389.
4
Архівна справа. – 1927. Кн. 4. – С. 78–86.
5
Там само.
6
Держархів Донецької області, ф. П-9, оп. 1, спр. 504, арк. 68, ф. Р-1540,
оп. 1,спр. 3,арк. 14, 15.
7
Держархів Донецької області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 218, арк. 221.
8
Архівна справа. – 1930. Кн. 3(14). – С. 119–120.
1

36

Всі три місцеві архівні управління були віднесені до 2 категорії та їм
виділявся штат в 11 чоловік – зав. архівом, науковий архівіст, 2 інспекториінструктори, 4 архівісти, 2 чоловік – партсекція та прибиральниця1.
Місцеві архівні управління були фактично міжрайонними. Так,
Сталінське керувало архівним будівництвом в 2 містах та 6 районах, які
раніше входили в Сталінський округ2.
З лютого 1932 р. в Україні почався процес створення областей. Система архівних установ була реорганізована. У березні 1932 р. Сталінське
місцеве архівне управління та крайовий архів промисловості Донбасу реорганізовані в Сталінський державний історичний архів, а Артемівський і
Маріупольський місцеві архівні управління – у державні історичні архіви3.
У червні 1932 р. було створено Донецьку область, а 29 вересня 1932 р.
на базі Сталінського державного історичного архіву утворений Донецький
обласний історичний архів4.
У жовтні 1932 р. для керівництва архівною справою в області було
створено Донецьке обласне архівне управління і в цьому ж році в систему
архівних установ області включені районні та міські архіви.
В 1934 р. у м. Сталіно було створено обласну філію Всеукраїнського
інституту історії партії з відділеннями в містах Луганську, Артемівську, Горлівці та Кадіївці5.
31 жовтня 1935 р. організований партійний архів при Донецькому обкомі КП(б)У, до якого передавали документи партійних і комсомольських
організацій, що зберігалися в системі державних архівних установ6.
У червні 1938 р. Донецьку область було розділено на 2 області:
Сталінську й Луганську7. Донецьке обласне архівне управління та Донецький обласний історичний архів перейменовані в Сталінське обласне архівне
управління та Сталінський обласний історичний архів.
23 листопада 1938 р. Сталінський обласний партійний архів і філіал
інституту історії партії об’єднані в Сталінський партійний архів8. У листопаді 1938 р. архівні установи були передані в систему НКВС9. Сталінське
обласне архівне управління стало називатися архівним відділом Управління НКВС по Сталінській області. Сталінський обласний історичний архів
перейменований у Сталінський обласний архів у м. Сталіно, Артемівський
історичний – у Сталінський обласний архів у м. Артемівську, Маріуполь
ський історичний – у Сталінський обласний архів у м. Маріуполі10.
До початку Другої світової війни в архівах Сталінської області з постійним складом документів зберігалося 3159 фондів на 909306 справ, з
них 372 дореволюційних та 2787 – радянського періоду11. В 10 міських та
Архівна справа. – 1930. Кн. 3(14). – С. 119–120.
Архівознавчий збірник. – 1930. – С. 61.
3
Держархів Донецької області, ф. Р.678, оп. 1л, спр. 4, арк. 1, ф. Р-1136,
оп. 1, спр. 6, арк. 3.
4
Там само, ф. Р-1136, оп. 1о, спр. 4, арк. 6.
5
Там само, ф. П-326, оп. 1, спр. 224, арк. 56.
6
Там само, ф. П-326, оп. 1, спр. 413, арк. 55.
7
Соціалістичний Донбас. – 1938. – 4 червня.
8
Держархів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр. 1223, арк. 79.
9
Там само, ф. Р-1239, оп. 1. спр. 52, арк. 25.
10
Там само, ф. Р-1136, оп. 1, спр. 101, арк. 178.
11
Там само, ф. Р-1136, оп. 1, спр. 20, арк. 1.
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19 районних архівах зберігався 1601 фонд на 883133 справи8. У обласному
партійному архіві налічувалося 350 фондів на 100 тис. справ1.
На початку Другої світової війни з обласного державного архіву було
евакуйоване 876 фондів, з партійного – всі фонди. Документи державних
архівів вивезені в м. Балашов Саратовської області, на станцію Алга Актюбінської області, у м. Шадринськ Курганської області2, у м. Омськ; партійного архіву – у м. Новосибірськ і м. Томськ3.
У період окупації документальному багатству краю були нанесені
величезні збитки. Сталінським, Артемівським і Маріупольським архівами
було втрачено 2848 фондів на 1051069 справ за 1740–1940 рр. У міських
і районних архівах у період окупації загинуло більше 4,5 тис. фондів на
1,5 млн. справ.
Архівні установи області відновили діяльність у вересні 1943 р., після
звільнення території від окупації.
У 1944–1945 рр. в архіви було повернуто всі евакуйовані фонди. Повернуті з окупації фонди обласного архіву, з Маріупольського й Артемів
ського архівів передані на зберігання в Сталінський обласний архів у
м. Сталіно. Артемівський і Маріупольський архіви з постійним складом документів було ліквідовано.
З метою поповнення фондів, заповнення втрачених документів співробітники архіву в 50–60-і роки виявляли документи в центральних архівах
СРСР й УРСР, держархівах Дніпропетровської та Харківської областей. У
результаті фондовий склад архіву поповнився колекцією мікрофотокопій
документів по історії краю за дореволюційний і довоєнний періоди.
У червні 1960 р. архівні установи були виведені з підпорядкування
Міністерства внутрішніх справ і передані у ведення місцевих органів влади4. У листопаді 1961 р., у зв’язку з перейменуванням області, Сталінський
обласний державний архів перейменований у Донецький. З 1980 р. називається Державний архів Донецької області.
У 1988 р. було ліквідовано архівний відділ Донецького облвиконкому, а його функції по керівництву архівними установами в області передані
Держархіву Донецької області5.
У жовтні 1991 р. до складу Держархіву області був включений архів
Донецького обкому компартії України. Архів поповнився 6569 фондами на
693670 справ за 1918–1991 рр.
Держархів області розміщується у двох будівлях, побудованих у
1966 р. та у 1973 р.
На 1 січня 2006 р. в архіві зберігається 10 997 фондів на 1 860 614
справ на паперовій основі, документи яких охоплюють період з 1784 р.
по 2005 р. В архіві зберігається також науково-технічна документація –
20750 справ, кінодокументи – 3159 од. обліку, фонодокументи – 1300 од.
обліку, фотодокументи – 14378 од. зберігання, відеодокументи – 1983 од.
обліку.
Держархів Донецької області, ф. П-5800, оп. 1, спр. 20б, арк. 1–19.
Там само, ф. Р-1136, оп. 3, спр. 196, арк. 12.
3
Там само, ф. П-5800, оп. 1, спр. 21, арк. 1–2.
4
Там само, ф. Р-2794, оп. 2, спр. 622, арк. 341.
5
Там само, ф. Р-1136, оп. 1, спр. 2435, арк. 18.
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Всі фонди архіву впорядковані, мають описи. До документів архіву
є науково-довідковий апарат – систематичний, іменний, географічний каталоги. Складено огляди документів до фондів Донецького губвиконкому,
Донецького облвиконкому, Донецької обласної ради профспілок.
З метою полегшення пошуку інформації в архіві створені комп’ютерні
бази даних про народження (по фондам метричних книг церков), про угон в
Німеччину, про розстріляних та закатованих мирних жителів у період окупації (1941–1943), про депутатів місцевих рад та ін.
Документи періоду до 1917 р. представлені фондами місцевих адміністративних органів, установами станового й земського самоврядування,
судовими органами, акціонерними товариствами та промисловими підприємствами, фінансовими установами, навчальними закладами, релігійними
установами, фондами особового походження та колекціями документів.
У них знаходяться відомості про розвиток промисловості в Донбасі,
проникнення іноземного капіталу в промисловість, умови роботи трудящих, розвиток страйкового руху, стан міст, будівництво та ремонт доріг,
будівництво Маріупольського морського порту, навчально-виховний процес
в навчальних закладах м. Юзівки, стан православних церков, церковно-парафіяльних шкіл. В архівних фондах до 1917 р. є унікальні документи: копія
заповіту англійського підприємця Джона Юза (1892) і церковно-парафіяльний літопис Богородицької церкви с. Дмитрівка Таганрозького округу Області Війська Донського (1897–1926).
Невеликий обсяг архівних матеріалів періоду Тимчасового уряду
представлений фондами виконкомів Рад робочих, селянських і солдатських
депутатів та акціонерних товариств. Тут можна знайти документи, що характеризують період встановлення влади рад, діяльність нового державного
апарату, стан вугільної промисловості в той період.
Основна частина документів архіву – це фонди установ, організацій і
підприємств радянського періоду та незалежної України.
Документи революційних комітетів, виконкомів, військово-адміні
стративних установ, органів робітничо-селянської інспекції, фінансових
органів, рад всіх рівнів, промислових підприємств перших років радянської
влади, висвітлюють процес створення адміністративно-командної системи, соціальних перетворень у містах і селах, націоналізацію підприємств,
землевпорядження та землекористування, створення комун і сільськогосподарських артілей, колективізацію та розкуркулення, голод 1921–1922,
1932–1933 років у Донбасі, невдоволення робітників і селян проведеною
державою і партією політикою.
У фондах партійних і комсомольських організацій відклалися документи про українізацію, хлібозаготівлю, чистку партії, реконструкцію та
будівництво підприємств. У цих фондах зберігаються судово-слідчі матеріали на комуністів, акти, довідки, відомості про партизанський рух у період
Другої світової війни.
Фонд управління служби безпеки України в Донецькій області представлений судово-слідчими справами репресованих громадян.
Період нацистської окупації Донецької області представлений у фондах документами районних, сільських управ, сільськогосподарських громад, бірж праці, центрального табору військовополонених м. Юзівки.
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Свідчення про злодіяння нацистів під час окупації зберігаються у
фондах обласної та міської комісій з розслідування злодіянь окупантів та
їх спільників на території області. Це акти, протоколи допитів полонених
німецьких солдатів і мирних громадян, довідки про злочини окупантів, відомості про табори для радянських військовополонених, списки загиблих
від рук окупантів та про угон в Німеччину мирних жителів.
Документи установ культури, освіти, науки, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту містять відомості про культосвітню роботу, охорону
пам’ятників історії та культури, ліквідацію неграмотності, боротьбу з безпритульністю, характеризують стан науки, лікувально-профілактичної допомоги населенню, розвиток фізичної культури та спорту в області.
Діяльність релігійних установ області відображається в документах
фондів Уповноваженого Ради у справах російської православної церкви по
Сталінській області (1944–1960), відділу у справах релігії виконкому Донецької обласної ради народних депутатів (1941–1999). Вони містять інформаційні доповіді про відкриття, діяльність, кількість діючих церков, із
зазначенням їх місцезнаходження, про художні цінності, які перебувають у
користуванні православних громад області, про зміни в складі православних священнослужителів (1941–1991), відомості про використання знятих з
реєстрації церковних споруджень (1950–1980), про кількість, склад релігійних об’єднань області, звіти про діяльнысть Ворошиловоградсько-Донецької єпархії, реєстраційні справи релігійних товариств (1943–1990).
Події страйкового руху в Донбасі в 90–х роках 20 ст. відображені в документах фонду Донецького міського шахтарського страйкового комітету. Це
політичні та економічні вимоги шахтарів, протоколи робочих зборів, відомості про кількість шахт, що страйкують, втрати робочого часу у зв’язку зі
страйками, документи про підготовку та проведення І та ІІ з’їздів шахтарів.
Фонди особового походження представлені документами: україн
ського вченого в області гірничої механіки М. М. Федорова; письменників
І. О. Гонімова, А. В. Клоччя, Г. Г. Володіна, М. Ю. Миронова, В. Є. Мухіна, В. П. Замкового; новаторів виробництва П. М. Ангеліною, І. І. Бридько,
В. Т. Литвиненко, К. А. Северинова; голови Донецького облвиконкому
Д. М. Гридасова та інші.
У архіві зберігаються колекції документів: по історії Донецького краю;
спогади учасників боротьби за встановлення радянської влади в Донбасі;
документи про партизанський і підпільно-патріотичний рух у роки Другої
світової війни; документи про героїв Радянського Союзу, уродженцях Донбасу; документи про участь воїнів-інтернаціоналістів Донецької області у
військових подіях в Афганістані та ін.
Історія Донецької області представлена також кіно-фото-фоно та відеодокументами. У них є кіносюжети про будівництво нових заводів, шахт,
про діяльність письменників, вчених, художників, записи мітингів, урочистих зборів, присвячених видатним подіям у житті області, записи художніх і
музичних здобутків, фотографії будинків, вулиць, церков м. Юзівки, Бахмута за кінець 19 – початок 20 століть, відеосюжети про історію міст області,
про голодомор 1933 р., про першу Всесоюзну нараду стаханівців у Москві
та ін.
До послуг дослідників і співробітників науково-довідкова бібліотека,
що нараховує більше 14 тис.томів історичної, краєзнавчої, політичної та
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довідкової літератури, 7790 екземплярів журналів, більше 4 тис.підшивок
газет, карти, листівки, в т.ч., передані з секретного зберігання на загальне,
підшивки газет періоду окупації – “Донецький вісник” та ін., листівки, оголошення окупаційної влади (1941–1943).
Документи архіву широко використовуються в наукових, соціальнокультурних цілях.
У 1955–2002 р. видані збірники документів: “Донбас у революції
1905–1907 рр. ” (1955, 1957), “Боротьба за владу рад у Донбасі” (1957),
“Справжні людські документи” (1960), “Піонери комуністичної праці”
(1963), “Донбас-Кузбас” (1964), “Дружба шахтарів Донбасу й Кузбасу”
(1972), “Пролетарський інтернаціоналізм – наш прапор” (1974), “Присяга
на вірність” (1977), “Донецька область у роки Великої Вітчизняної війни”
(1980), “Літопис єднання” (1986), “Промисловість й робітники Донбасу”
(1989), “Історія Донецького краю в документах і матеріалах” (1995), “Ліквідація куркульських господарств в Україні” (1997), “Історія адміністративно-територіального поділу Донецької області” (2001).
Документи архіву було використано при підготовці тому “Донецька
область” – багатотомної історії міст і сіл Донецької області (1970, 1976);
видань “Книги пам’яті” та “Реабілітовані історією”, краєзнавчого збірника “Літопис Донбасу” (1974); видань Донецького держуніверситету: “Нові
сторінки в історії Донбасу” (1992–2002), наукового журналу “Історичні й
політологічні дослідження” (1999–2002).
Основна частина путівника містить індивідуальні та групові довідкихарактеристики фондів.
Індивідуальні характеристики фондів містять повне й офіційно прийняте скорочення фондоутворювача по його останньому найменуванню, обліково-довідкові відомості про фонд – його номер (перед номерами фондів
радянського періоду стоїть літера “Р”, перед номерами фондів колишнього
партійного архіву – літера “П”), кількість справ, крайні дати документів,
наявність науково-довідкового апарату (описів, каталогів, оглядів); коротку
історичну довідку про фондоутворювача та анотацію документів. Місцезнаходження фондоутворювача вказується лише тоді, коли це незрозуміло з
його назви.
Групові характеристики містять узагальнені назви фондоутворювачів,
загальну кількість справ у фондах, крайні дати документів, загальні історичні довідки й анотації документів. Слідом за груповою анотацією міститься
список анотованих фондів з їх обліково-довідковими даними. Списки фондів виконкомів селищних і сільських рад, первинних партійних організацій,
шахт, колгоспів і радгоспів відсутні, з метою скорочення обсягу путівника.
На фонди заводів, вищих навчальних закладів, лікарень надані індивідуальні історичні довідки із зазначенням обліково-довідкових відомостей і
загальних анотації документів.
В історичних довідках, при відсутності законодавчого акту про створення або ліквідацію установи, використані відомості з документів фондів.
У деяких випадках, у зв’язку з відсутністю відомостей по історії фонду, указується, що дати організації та ліквідації установ не встановлені. В історичних довідках деяких фондів даються відомості про наявність на зберіганні
документів партійних і комсомольських організацій із зазначенням їх обліково-довідкових даних. Не даються роз’яснення в історичних довідках про
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припинення діяльності установ і підприємств у період тимчасової окупації
області в 1941–1943 рр., а також продовження їх діяльності в цей час.
Найцінніші документи в анотації датовані, а для полегшення пошуку
деяких указуються їх пошукові данні.
Путівник складається з 6 розділів: I. Фонди установ, організацій періоду до 1917 р.; II. Фонди установ періоду Тимчасового уряду, УНР, УРСР
1917–1919 рр.; III. Фонди установ, організацій і підприємств радянського
періоду та незалежної України; IV. Фонди установ, організацій і підприємств періоду нацистської окупації Сталінської області (1941–1943); комісії
з розслідування злодіянь та встановлення збитків, заподіяних під час окупації (1941–1943); V. Кінофотофоновідеодокументи; VI. Науково-довідкова
бібліотека.
У розділах путівника фонди розміщено за галузевим принципом, за
статусом і періодами діяльності фондоутворювачів (губернські, повітові,
волосні, окружні, обласні, районні та ін.).
Для полегшення користування путівником до нього додаються коротка історична довідка про зміни в адміністративно-територіальному поділі
Донецької області, покажчики (предметно-тематичний, іменний, географічний), перелік тематичних та алфавітних каталогів і карток, список скорочень, бібліографія видань архіву і про архів, науково-методичні розробки
архіву.
У підготовці путівника, крім укладачів, брали участь співробітники
архіву: В. А. Білявська, Т. П. Гладиліна, С. П. Глущенко, Л. М. Долгополова, Л. Д. Задніпровська, О. В. Запорожець, Н. П. Зарайська, Н. В. Солтан,
Л. Т. Субота, А. В. Сита, Л. І. Широбокова, О. В. Щербакова, Н. О. Прідченко.
Адреса архіву: м. Донецьк-83086, пр. Лагутенко, 12, donarc@ukrpost.
ua, тел. +38–062–305–22–97
Читальний зал працює щодня, крім четверга, суботи та неділі, з 9 до
17 години.
Н. Б. Метальнікова
О. А. Попова
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Р о з д і л І.
ФОНДИ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРІОДУ ДО 1917 р.

1. Установи станового й земського самоврядування
Маріупольська міська дума
Мариупольская городская дума
ф. 107, спр. 6, 1865–1866, 1887, 1907 рр. Опис, каталог
Створена в I половині 60–х років XIX ст. Була становим законодавчим органом
міського самоврядування, сформованим на суспільних засадах. Ліквідована в
грудні 1917 р. із встановленням радянської влади в м. Маріуполі.

Указ Катеринославського губернатора про заходи щодо стягнення податків по повітах.
Відомості обліку податків на нерухоме майно, продаж тютюну.
Опис побуту греків Маріупольського округу (1866), списки власників
крамниць (1866), особи, що мають право брати участь у виборах до Державної
думи по Маріупольському повіту (1907).

Міські управи
Городские управы
4 фонди, спр. 350, 1868–1919 рр. Описи, каталог
Створені, відповідно до “Грамоти на права й вигоди містам Російської імперії”
1785 р., як виконавчі органи міських дум. До їх функцій входили питання міського благоустрою, завідування шкільною, медичною, благодійною справою, міською торгівлею. Ліквідовані наприкінці 1919 р. У фондах є документи Маріупольської (1890–1891), Юзівської (1917–1919) міських дум.

Маніфест Миколи II про дарування пільг народу на честь його сходження
на престол.
Циркуляри МВС про порядок устрою промислових і фабричних закладів.
Постанови, доповіді, листування, журнали, протоколи засідань міських управ
про благоустрій міст і Маріупольського порту, міське будівництво, продаж земельних ділянок у межах міста, встановлення податків на нерухоме майно, розвиток шкільної справи, медицини, транспорту й витрати з міської скарбниці на
ці потреби, призов на військову службу, добродійность, ціни на продовольство,
будматеріали (1878, 1898–1899).
Списки торгівельних і промислових підприємств м. Слов’янська (1892,
1917–1918). Звіт про продуктивність Слов’янських солеварних заводів (1905).
Статистичні відомості про кількість населення в Юзівці (1917).
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Бахмутська, ф. 90, спр. 8, 1896, 1909–1912, 1915–1919 рр.
Маріупольська, ф. 113, спр. 304, 1868–1878, 1880–1886, 1888–1914 рр.
Слов’янська, ф. 91, спр. 9, 1885–1910, 1915–1918 рр.
Юзівська, ф. 10, спр. 29, 1917–1919 рр.

Повітові земські управи
Уездные земские управы
2 фонди, спр. 151, 1891–1896, 1898, 1900–1901, 1903–1906, 1909–
1919 рр. Описи, каталог
Створені на підставі “Положення про губернську й повітову земську установи”
від 1 січня 1864 р., були виконавчими органами повітових земських зборів. Відали мережею земських шкіл, лікарень, будівництвом доріг, місцевим господар
ством. Ліквідовані наприкінці 1919 р.

Циркуляри, накази Катеринославського губернського управління, Маріупольської повітової земської управи; постанови сільських сходів; листування
із сільськими товариствами про загальне навчання, відкриття шкіл, бібліотек,
будівництво й ремонт доріг, стан сільського господарства, організацію ветеринарно-лікарської справи, перебудову Павлівської земської лікарні (1900–1901).
Журнали засідань, сесій Маріупольського повітового земського зібрання
(1891, 1895, 1903, 1913, 1915–1916); відомості про фінансовий стан Маріупольського повітового земства (1894), довідкові ціни, що існували, на продовольство й фураж по селах (1911, 1912), кількість сільськогосподарських знарядь,
лісонасаджень (1913). Списки земських гласних та осіб, що мають право їх обирати (1912), переліки питань, представлених на розгляд сесій Маріупольського
повітового земського зібрання (1910, 1912, 1914); розверстка державного поземельного податку на землі Маріупольського повіту на 1901 р.
Списки населених пунктів Маріупольського повіту (1910, 1911). Статут
товариства “Російське зерно”, створеного для вивчення передових методів ведення сільського господарства (1910); програма I-го з’їзду делегатів земських і
міських самоуправлінь Півдня України (1918); посвідчення членів Маріупольської повітової управи (1918). Статут Державного земельного банку й відомості
про його діяльність (1918)
Бахмутська, ф. 101, спр.4, 1903, 1906, 1916 рр.
Маріупольська, ф. 110, спр. 147, 1891–1896, 1898, 1900–1901, 1903–1905, 1909–
1919 рр.

Дворянські опіки
Дворянские опеки
2 фонди, спр. 75, 1784–1797 р. Описи, каталог
Створені на підставі закону “Установи для управління губерній Всеросійської
імперії” від 7 листопада 1775 р. Перебували під юрисдикцією Міністерства юстиції. До складу повітової дворянської опіки входили голова (повітовий проводир дворянства) і 3 члени. До їх компетенції входили питання опіки над майном
сиріт і вдів дворянського походження, їх маєтками і справами, управління дворянськими маєтками, ревізії звітів опікунів по опікунському управлінню маєтками. Ліквідовані декретом РНК України від 9 лютого 1919 р. “Про відміну станів
і цивільних чинів”.
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Маніфест Катерини II про причини війни з Османською імперією від
9 вересня 1787 р.
Повідомлення Слов’янського повітового суду в Слов’янську повітову
дворянську опіку про дозвіл торгівлі між російським і китайським купецтвом
(1792), нерозповсюдження заборони, накладеної на іноземні товари, на торгівлю китайського, перського, турецького купецтва (1793), дарування війську козацькому Чорноморського острова Фонагорія із землею (1792), створення нової
єпархії в приєднаних, від Польщі до Російської імперії, областях (1793).
Журнали засідань Бахмутської та Слов’янської дворянських опік.
Прохання в повітові дворянські опіки про узяття маєтків під опіку, видачу родичам померлих хазяїв частини маєтку, що перебуває під опікою. Рапорти
опікунів про прибуток і витрату майна, що перебуває під їхнім опікунством.
Бахмутська повітова дворянська опіка, ф. 253, спр. 10, 1784–1787, 1789, 1792–
1794 р.
Слов’янська повітова дворянська опіка, ф. 254, спр. 65, 1787–1797 р.

Предводителі дворянства
Предводители дворянства

2 фонди, спр. 47, 1784–1797, 1800 рр. Описи, каталог
Посада предводителя дворянства була введена в 1783 р. на підставі закону “Уста
нови для управління губерній Всеросійської імперії” від 7 листопада 1775 р.
Основним завданням був захист прав і привілеїв дворянства. Скасована декретом ВЦВК від 10 листопада 1917 р.

Укази Катеринославського намісництва про набір рекрутів, дворянських
дітей до губернського дворянського училища, про відкриття в Катеринославі
народних училищ, про надання поміщиками відомостей про посів і збір урожаю, поселення козаків Чорноморського війська на відведених для них землях,
вживання заходів проти гайдамак. Клопотання ротмістра Станікова про прирахування його до дворянства. Клопотання про відставку, видачу свідоцтва про
дворянське походження, повістки дворянам про дотримання порядку при складанні дворянських списків і форма дворянського родоводу.
Бахмутського повіту, ф. 252, спр. 2, 1800 р.
Слов’янського повіту, ф. 255, спр. 43, 1784–1797 рр.

Слов’янський городовий
Славянский городничий
ф. 257, спр. 118, 1784–1788, 1790, 1792–1793, 1796–1797 рр. Опис,
каталог
Посада городового в м. Слов’янську введена в жовтні 1781 р. Городовий очолював адміністративно-поліцейську виконавчу владу в повітовому місті. Дана
посада скасована в 1862 р. у зв’язку з міською реформою, що готувалась.

Укази Сенату з питань зовнішньої торгівлі, про порядок виробництва
по справах осіб духовного звання. Укази Катеринославського намісницького
правління про поліпшення роботи пошти; про невидачу квитків на виїзд євреям, що живуть у намісництві (1793); подання документів про дворянство на
канцелярських службовців; дозвіл міщанам, цеховим, однодворцям, записаним у козаки, повернутися в колишні звання; подання відомостей про солдатів
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штатних команд, учасників війни з Туреччиною (1793); стягнення недоїмок зі
слов’янських купців; про обмеження повітовими землемірами міських земель;
про подання в намісницьке правління розмірних відомостей про ринкові ціни;
про затвердження нового тарифу мита (1796). Укази Катеринославської казенної палати про доставку в м. Слов’янськ мірок для продажу спадкоємних земель, дач, ділянок, вина; подання річних звітів про грошові суми.
Повідомлення Слов’янського духовного правління про надсилання відомостей про народжених, тих, що вступили до шлюбу і померли. Список солдатів Бахмутського батальйону, що перебувають у м. Слов’янську (1793).
Копії імператорських маніфестів про прирахування жителів слободи до
козаків, приєднання Польщі до Росії; вступ на престол Павла І, про огляд іноземних товарів на ярмарках, заснування страхових експедицій при Державному
позиковому банку, набір рекрутів і про скасування рекрутського набору. Відомості про ціни на продукти в м. Слов’янську (1787).

Стряпчий Слов’янського повіту
Стряпчий Славянского уезда
ф. 259, спр. 19, 1790, 1793–1795 рр. Опис.
Дати утворення та ліквідації не відомі.

Укази правління Катеринославського намісництва про набір у рекрути,
про відправлення процентних грошей з купецького капіталу в губернські казначейства, про заборону винокуріння, гри в карти, про своєчасний розбір справ.
Ордери губернського стряпчого про запасні громадські магазини, про
розшук селян, що втекли, про трактири й горілчані льохи, про видачу квитків,
про проведення ревізії, про заборону на заорювання казенних земель.

Рутченківське народне земське кураторство
при Рутченково-Чулковських копальнях акціонерного
товариства Брянських заводів, с. Рутченково Юзівського
повіту Донецької губернії
Рутченковское народное земское кураторство при РутченковоЧулковских копях акционерного общества Брянских заводов,
с. Рутченково Юзовского уезда Донецкой губернии
ф. 325, спр. 1, 1917–1919 рр. Опис.
Дати утворення та ліквідації не відомі.

Виправдні документи на видану грошову допомогу Рутченківським земським кураторством сім’ям мобілізованих робітників.

2. Установи сільського управління
Сільські правління
Сельские правления
7 фондів, спр. 19, 1901–1902, 1905–1917 рр. Описи, каталог
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Створені в 1837–1841 рр. як органи самоврядування державних селян, з лютого
1861 р. по “Загальному положенню про селян, що вийшли із кріпосної залежності” – органи загальноселянського самоврядування.
У їхні функції входили питання адміністративно-поліцейського й господарського
управління в сільській громаді. Підкорялися волосним правлінням. Ліквідовані
декретом Тимчасового робочо-селянського уряду України “Про організації влади на місцях” від 30 листопада 1918 р.

Вироки сільських сходів, листування з волосними правліннями про
діяльність сільських правлінь, вибори посадових осіб і складання списків осіб,
що мають право голосу на сільських сходах; про землекористування, опіку й
піклування над сиротами, військову повинність. Звіти про грошові надходження та витрати.
Богословське, ф. 105, спр. 3, 1905–1906, 1913–1914 рр.
Встретенське, ф. 139, спр. 2, 1913–1914 рр.
Дебальцівське, ф. 180, спр. 2, 1917 р.
Єлізаветопольське, ф. 103, спр. 6, 1901–1915 рр.
Зачатіївське, ф. 108, спр. 2, 1915 р.
Новобахмутське, ф. 137, спр. 2, 1917 р.
Новодворовське, ф. 114, спр. 2, 1910–1911 р.

3. Органи поліції
Маріупольське міське поліцейське управління
Мариупольское городское полицейское управление
ф. 109, спр. 6, 1840–1842, 1905–1917 рр. Опис, каталог
Засноване відповідно до закону “Установи для управління губерній Всеросійської імперії” від 7 листопада 1775 р.

Указ Тимчасового уряду про розформування корпуса жандармів. Описи
справ архіву будівельної частини колишнього начальника Катеринославського
жандармського правління в Маріупольському повіті за 1905–1917 р. Опис зброї
та майна. Заяви про стягнення недоїмок.

Маріупольське відділення Катеринославського
жандармського поліцейського управління залізниць,
м. Маріуполь
Мариупольское отделение Екатеринославского жандармского
полицейского управления железных дорог, г. Мариуполь
ф. 135, спр. 2, 1916 р. Опис, каталог
Створено наприкінці ХІХ ст. Припинило діяльність в 1917 р.

Листування з департаментом поліції та іншими жандармськими відділеннями про секретні агентури. Відомості про співробітників карного розшуку
ст. Юзівка й ст. Мушкетове.
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Пристав заводів “Російський Провіданс”
і Нікополь-Маріупольського товариства, ст. Сартана
Пристав заводов “Русский Провиданс” и НикопольМариупольского общества, ст. Сартана
ф. 172, спр. 1, 1914–1916 рр. Опис, каталог
Посада пристава введена на підставі закону від 3 червня 1837 р. Ліквідована в
1917 р.

Протоколи оглядів місць подій. Списки службовців канцелярії пристава,
земських службовців.

4. Судові органи
Маріупольський повітовий суд
Мариупольский уездный суд
ф. 187, спр. 1, 1795–1797 рр. Опис, каталог
Заснований Указом Катерини ІІ від 15 травня 1895 р. Був становим судом для
розбору карних і цивільних справ місцевого дворянства, пізніше – всіх станів.
Скасований на основі судової реформи 1864 р. у зв’язку із введенням інституту
світових суддів.

Копії указів Катерини ІІ, Сенату, Катеринославського намісницького правління, Катеринославської казенної палати, Катеринославського верхнього зем
ського суду. Книга прибутків і витрат Маріупольського повітового суду (1796).

Бахмутський з’їзд світових суддів
Бахмутский съезд мировых судей
ф. 162, спр. 2, 1917 р. Опис, каталог
Створений на підставі Закону про реорганізацію місцевого суду від 15 червня
1912 р. Ліквідований на підставі Декрету РНК України “Про суд” від 19 лютого
1919 р. Був вищою апеляційною інстанцією для справ, які розглядали світові
судді.

Цивільна справа за позовом батрака І. Я. Сапсаєва до землевласника
К. А. Пенцера за покалічення.

Маріупольська нижня розправа
Мариупольская нижняя расправа
ф. 130, спр. 2, 1789 р. Опис, каталог
Заснована відповідно до закону “Установи для управління губерній Всеросій
ської імперії” від 7 листопада 1775 р. Була спеціальним судом для державних
селян та однодворців. Скасована в 1796 р.

Справи про крадіжку грошей.
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5. Підприємства та організації промисловості,
транспорту та зв’язку
Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізного,
сталевого й рейкового виробництва, м. Юзівка
Новороссийское общество каменноугольного, железного,
стального и рельсового производства, г. Юзовка
ф. 6, спр. 309, 1890–1920 рр. Опис, каталог.
Засновано 18 квітня 1869 р. англійцем Джоном Юзом. Правління перебувало
в Лондоні. Товариству належали: металургійний завод, заводи вогнетривкої та
будівельної цегли, кам’яновугільні рудники. Націоналізація підприємств товариства почалася в січні 1918 р. і завершилася в січні 1920 р.

Протоколи нарад металургійної комісії Ради з’їздів гірничопромисловців
Півдня Росії; договори й листування з акціонерними й торговельними товариствами про роботу металургійних заводів, постачання їм палива.
Копія заповіту Джона Юза (спр. 1). Договори з Катерининською залізницею про устрій споруджень та експлуатацію залізничної колії (1911–1912).
Звіти про складання залізничних мостів, що будуються Новоросійським товариством (1913–1917). Протоколи нарад уповноважених від робітників заводу й шахт Новоросійського товариства про постачання продовольством.
Накази, повідомлення начальника гарнізону Юзівки й окружного інже
нера про страйк жінок вогнетривкого заводу, страйки і вимоги робітників
(спр. 13, 1916). Положення, протоколи засідань примирливих камер на заводах
і кам’яновугільних рудниках (1916–1917). Резолюція Ради з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії про необхідність введення 8–годинного робочого дня,
підвищення заробітної плати на рудниках (спр. 18, 1917).
Доручення та проекти купчих на придбання земельних ділянок у селян
(1890, 1909, 1910). Відомості про побутові умови, санітарне становище території, населення селища Юзівки (спр. 7, 1913).

Бельгійське акціонерне товариство “Компанія
Прохоровських кам’яновугільних шахт”, сел. Мушкетове
Області Війська Донського
Бельгийское акционерное общество “Компания Прохоровских
каменноугольных копей”, пос. Мушкетово области Войска
Донского
ф. 2, спр. 10, 1905–1919 рр. Опис, каталог.
Засновано 18 жовтня 1906 р. Правління перебувало в м. Брюсселі. Товариству
належали шахти “Мушкетівські”. Припинило діяльність у результаті націоналізації в 1919 р. У фонді є документи Анонімного товариства Прохоровських
кам’яновугільних шахт (на Донці) за 1905 р. і документи французькою мовою.

Умови діяльності товариства (спр. 5, 1906). Протоколи нарад представників гірничопромислових підприємств Макіївського гірничого району, членів
союзу кам’яновугільних підприємств Донецького басейну, об’єднаних зборів
виконкому й ради старост Пастуховського рудника, засідань Макіївських і
Мушкетівської районних комісій Ради з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії
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про мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум, 8-годинний робочий
день, оплату лікарняних, охорону військовополонених.
Прохання відповідального агента товариства отаманові Області Війська
Донського про збільшення грошового капіталу на покупку землі для розширення вугільних підприємств товариства (1909, 1910).
Список членів комітету виборних від гірничопромислових підприємств Юзівського, Макіївського і Мушкетівського гірничих районів (1917);
відомості про видобуток вугілля у Макіївському гірничому районі (1909);
доповідь про план розподілу вугілля по підприємствах в 1916–1918 р.
(спр. 9); розцінки робіт робітників та службовців кам’яновугільних шахт.

Генеральне товариство чавуноплавильних,
залізовироблювальних і сталеливарних заводів у Росії,
сл. Макіївка Області Війська Донського
Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов в России, сл. Макеевка области
Войска Донского
ф. 29, спр. 55, 1898–1910 рр. Опис, каталог.
Засновано 29 травня 1898 р. Правління перебувало в Парижі. Товариство мало на
меті заснувати в Росії чавуноплавильні, залізовироблювальні і сталеливарні заводи. В 1910 р. увійшло до складу анонімного товариства “Російський гірничий
і металургійний “Уніон”.

Статут та умови діяльності товариства (спр. 1, 1898). Звіти про роботу,
договори й листування з акціонерними товариствами, торговельними фірмами
про продаж виробів, прибутки і збитки товариства. Телеграми, листування із
французьким посольством у Петербурзі, правлінням товариства в Парижі про
страйки на заводах, рудниках, залізничному транспорті, закриття заводів у результаті страйків (спр.спр. 33, 35, 1905–1906).
Вимоги робітників про поліпшення побутових умов і збільшення зарплати (спр. 35, 1905). Медичні свідчення про хвороби й каліцтва, отримані на виробництві.

Російське товариство водних, шосейних і другорядних
рейкових шляхів, сл. Макіївка Області Війська Донського
Российское общество водных, шоссейных и второстепенных
рельсовых путей, сл. Макеевка Области Войска Донского
ф. 38, спр. 30, 1898–1907 рр. Опис, каталог.
Початок діяльністі в 1889 р. Володіло пароплавним підприємством на Дону
(Єлецько-Ростовське пароплавство), Макіївськими кам’яновугільними рудниками та концесією по спорудженню залізниці від м. Одеси до м. Акермана. У травні 1910 р. увійшло до складу товариства “Російський гірничий і металургійний
“Уніон”.

Річний звіт про діяльність товариства (1906). Протоколи засідань правління з питань діяльності товариства, видобутку вугілля та постачання вугіллям
залізниці, будівництва школи й лікарні на Марковському руднику (1906). Баланси Єлецько-Ростовського пароплавства (1903–1904). Промислові свідоцтва на
парові судна.
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Анонімне товариство “Російський гірничий і металургійний
“Уніон”, сел. Дмитрієвськ Області Війська Донського
Анонимное общество “Русский горный и металлургический
“Унион”, пос. Дмитриевск Области Войска Донского
ф. 27, спр. 93, 1911–1919 рр. Опис, каталог.
Засновано 14 липня 1910 р. у результаті злиття Російсько-Донецького товариства кам’яновугільної та заводської промисловості, Генерального товариства чавуноплавильних, залізовироблювальних і сталеливарних заводів, Російського товариства водних, шосейних і другорядних рейкових шляхів. Правління перебувало
в Парижі. До складу товариства входили Макіївський металургійний завод і
кам’яновугільні шахти, Харцизький трубний завод. Припинило діяльність після
націоналізації підприємств товариства в лютому 1918 р. У фонді є документи
робітничого правління за 1918–1919 р.

Доповіді про роботу товариства (1912–1913); відомості про виробництво
продукції на заводах, видобуток вугілля (1916–1917), середній заробіток робітників та службовців (1915–1917), ціни на продукти (1917). Доповідні записки
та листування про перетворення селища Дмитрієвськ у місто (1912–1915).

Макіївські металургійні заводи анонімного товариства
“Російський гірничий і металургійний “УНІОН”,
м. Макіївка, Макіївської волості, Таганрозького округу,
області Війська Донського
Макеевские металлургические заводы анонимного общества
“Русский горный и металлургический “Унион”, г. Макеевка,
Макеевской волости, Таганрогского округа области
Войска Донского
ф. 73, спр. 63, 1911–1919 рр. Опис.
Засноване в 1898 році Генеральним товариством чавуноплавильних, залізоробних і сталеливарних заводів у Росії.
У липні 1910 р. заводи ввійшли до складу анонімного товариства “Російський
гірничий і металургійний “УНІОН”.
Націоналізовані в лютому 1918 р.

Протоколи конференцій робітничого правління про роботу заводів, про
заробітну плату, продовольче постачання (1918–1919).
Звіт Російсько-Бельгійського товариства (1913). Відомості про середній заробіток робітників та службовців (1915–1917), ціни на продукти (1917).
Листування поліцейського пристава макіївських металургійних заводів з головною конторою “УНІОН” про утримання сум із заробітку робітників по вирокам (1913–1915). Листування акціонерних товариств, торгівельних фірм про
постачання чавуну, заліза, про виготовлення снарядів.

Російське Донецьке товариство кам’яновугільної
та заводської промисловості, сл. Макіївка Таганрозького
округу Області Війська Донського
Русское Донецкое общество каменноугольной и заводской
промышленности, сл. Макеевка Таганрогского округа
Области Войска Донского
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ф. 28, спр. 4, 1897–1900, 1909–1910 рр. Опис,каталог.
Почало діяти 29 червня 1895 р. Засновано для розробки кам’яновугільних родовищ та інших корисних копалин, розташованих у Таганрозькому окрузі Області
Війська Донського й Бахмутському повіті Катеринославської губернії. Правління
перебувало в м. Санкт-Петербурзі, з 12 жовтня 1899 р. – сл. Макіївка Таганрозького округу. В 1911 р. увійшло до складу акціонерного товариства “Російський
гірничий і металургійний “Уніон”. У фонді є документи французькою мовою.

Листування з міністерством землеробства й державного майна про переведення правління товариства із Санкт-Петербурга в Макіївку; з начальником
Таганрозького округу про зміст поліцейського урядника, ремонт казарм військових частин; список робітників та службовців товариства.

Гірничопромислове й торговельне акціонерне товариство
Е. П. Шредера, сел. Мушкетове Таганрозького округу
Області Війська Донського
Горнопромышленное и торговое акционерное общество
Э. П. Шредера, пос. Мушкетово Таганрогского округа
Области Войска Донского
ф. 167, спр. 2, 1914–1916 рр. Опис, каталог.
Засновано в 1914 р. Націоналізовано в 1919 р.

Статут товариства, зміни й доповнення до нього. Листування про перейменування товариства; списки акціонерів.

Правління акціонерного товариства кам’яновугільних
копалень “Григорівка-Гришино”
Правление акционерного общества каменноугольных копей
“Григорьевка-Гришино”
ф. 184, спр. 1, 1917–1918 рр. Опис.
Дата ліквідації не встановлена.

Протокол загальних зборів орендарів приміщень; відомості про пайовиків, списки, посвідчення службовців акціонерного товариства.
Листування з відділеннями акціонерного товариства з фінансових
питань.

Акціонерне товариство Ясиновських антрацитових
рудників, ст. Лобовські копальні Катерининської залізниці
Акционерное общество Ясиновских антрацитовых рудников,
ст. Лобовские копи Екатерининской железной дороги
ф. 185, спр. 1, 1918 р. Опис.
Засновано наприкінці ХІХ ст. Націоналізовано в 1919 р.

Відомості про пайовиків. Листування з Московським правлінням акціонерного товариства з фінансових питань. Список службовців.
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Товариство на паях Вознесенського кам’яновугільного
рудника спадкоємиць П. А. Карпова, сел. Мандрикіно
Бахмутського повіту Катеринославської губернії
Товарищество на паях Вознесенского каменноугольного
рудника наследниц П. А. Карпова, пос. Мандрыкино
Бахмутского уезда Екатеринославской губернии
ф. 1, спр. 16, 1907–1918 рр. Опис, каталог.
Засновано в 1911 р. Правління перебувало на Вознесенському руднику Бахмутського повіту. Націоналізовано в лютому 1918 р. У фонді є документи Вознесенського рудника за 1907–1911 рр.

Протоколи загальних зборів пайовиків товариства; звіти, заяви й списки службовців. Доповідні записки повіреного у справах товариства в Катеринославську казенну палату про торговельні витрати й збитки, видобуток вугілля на шахтах, витрати на шахтне устаткування. Відомості на виплату платні
городовим, урядникам, стражникам (1907–1918).

Хімічні заводи фірми “Олів’є Пієтт”
Химические заводы фирмы “Оливье Пиетт”
2 фонди, спр. 548, 1910–1920 рр. Описи, каталог.
Створені бельгійською фірмою “Олів’є Пієтт” у сел. Макіївка в 1910 р. та у сел.
Дружківка в 1916 р. для виробництва бензолу, нафталіну, кам’яновугільної смоли, нашатирного спирту для потреб воєнної промисловості. В 1918 р. завод у сел.
Дружківка був зупинений, а в 1920 р. Макіївський завод був перейменований у
бензольний. У фондах є документи французькою мовою.

Данні, рапорти, відомості про виробіток, собівартість, рух продукції.
План та опис заводських будівель, що належать фірмі “Олів’є Пієтт” у сел.
Макіївка (1914). Акти огляду заводів комісій при Головному артилерійському
управлінні (ф. 150, спр. 172, 1916).
Контракти, замовлення, звіти, листування про поставку матеріалів,
відвантаження продукції заводів. Платіжні відомості.
Хімічний завод фірми “Олів’є Пієтт”, сел. Макіївка, ф. 150, спр. 503, 1910–1920 р.
Хімічний завод фірми “Олів’є Пієтт”, сел. Дружківка, ф. 160, спр. 42, 1915–1919 р.

Хімічні заводи фірми “Еванс Коппе”
Химические заводы фирмы “Эванс Коппэ”
3 фонди, спр. 20, 1913–1918 рр. Описи, каталог.
Дати заснування та ліквідації не встановлені. У фондах є документи французькою мовою.

Листування з акціонерними товариствами, заводами про перевезення
будівельних матеріалів, страхування майна, про робітників-військовополонених, про виготовлення, продаж заводської продукції. Повідомлення, накладні
на поставку будівельних матеріалів Красногорівським франко-російським товариством, машинобудівним і чавуноливарним заводом Боссе. Книги обліку
вироблення заводської продукції.
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Єнакієвський, ф. 152, спр. 4, 1913–1918 р.
Мушкетівський, ф. 154, спр. 7, 1916–1918 р.
Юзівський, ф. 151, спр. 9, 1913–1918 р.

Цегельний завод братів Фресс і Ко, сел. Макіївка
Кирпичный завод братьев Фресс и Ко, пос. Макеевка
ф. 157, спр. 1, 1911–1914 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації заводу не встановлені. У фонді є документи французькою мовою.

Розрахункові рахунки з фірмами, заводами, торговими домами.

Завод Є. М. Фарке, м. Бахмут
Завод Е.М.Фарке, г.Бахмут
ф. 186, спр. 1, 1916, 1917 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації заводу не встановлені.

Особисті рахунки робітників заводу.

Завод карбіду-кальцію акціонерного товариства “Перун”,
сл. Макіївка Таганрозького округу Області Війська Донського
Завод карбид-кальция акционерного общества “Перун”,
сл. Макеевка Таганрогского округа Области Войска Донского
ф. 86, спр. 7, 1916–1921 рр. Опис.
Будівництво почате в 1916 р. Уведений у дію в лютому 1918 р. Основними замовниками продукції заводу були Головне артилерійське управління та Головне
управління кораблебудування. Націоналізований в 1919 р. У фонді є документи
періоду будівництва заводу французькою мовою.

Відомості про будівництво й діяльність заводу; листування з відділеннями
товариства “Перун”, Головним артилерійським управлінням, контрольно-технічною комісією при раді робітничих і солдатських депутатів Макіївського гірничого району про поставку заводу необхідного обладнання та матеріалів, постачання електроенергією та паливом, хід виконання замовлень. Договори й угоди
товариства “Перун” із товариством “Уніон” про постачання заводу електроенергією, оренду землі. Накази, циркуляри отамана й начальника варти Таганрозького
округу про правила стягнення військового податку. Посвідчення, табелі, списки
робітників та службовців заводу.

Хімічний завод товариства Південно-Російської
кам’яновугільної промисловості, сел. Горлівка
Химический завод общества Южно-Русской каменноугольной
промышленности, пос. Горловка
ф. 165, спр. 4, 1915–1919 рр. Опис, каталог.
54

Створений в 1915 р. Основне виробництво – первинна переробка коксового газу.
Націоналізований в 1919 р. У фонді є документи французькою мовою.

Листування із товариством Південно-Російської кам’яновугільної промисловості про хід виконання замовлень, виготовлення та відправлення заводської продукції, військову повинність робітників та службовців, надання відпусток і відстрочок військовозобов’язаним, умови роботи військовополонених.
Книга обліку одержання та відправлення продукції (1915–1917). Замовлення,
накладні, повідомлення на виготовлення та поставку хімічної продукції.

Кам’яновугільні шахти і рудники
Берестово-Богодухівський рудник БерестовоБогодухівського гірничопромислового товариства,
с. Григорівка Області Війська Донського
Берестово-Богодуховский рудник Берестово-Богодуховского
горнопромышленного товарищества, с. Григорьевка Области
Войска Донского
ф. 3, спр. 15, 1892–1921 рр. Опис, каталог.
Заснований в 1886 р. До складу рудника входили шахти №№ 11, 12, 14. Націоналізований у лютому 1918 р.

Берестовський кам’яновугільний рудник ФранкоРосійського анонімного товариства Берестово-Кринських
кам’яновугільних копалень, сел. Калинове Таганрозького
округу Області Війська Донського
Берестовский каменноугольный рудник Франко-Русского
анонимного общества Берестово-Крынских каменноугольных
копей, пос. Калиново Таганрогского округа Области
Войска Донского
ф. 58, спр. 8, 1892–1920 рр. Опис, каталог.
Заснований наприкінці Х1Х ст. Націоналізований у лютому 1918 р.

Рудник Рутченківського гірничо-промислового товариства,
сел. Рутченкове Бахмутського повіту Катеринославської
губернії
Рудник Рутченковского горно-промышленного общества,
пос. Рутченково Бахмутского уезда Екатеринославской губернии
ф. 179, спр. 2, 1892 р. Опис.
Заснований наприкінці XIX в. Націоналізований у лютому 1918 р.

55

Голландський соляний рудник Голландського анонімного
товариства для розробки кам’яної солі в Росії, ст. Ступки
Бахмутського повіту Катеринославської губернії
Голландский соляной рудник Голландского анонимного
общества для разработки каменной соли в России, ст.Ступки
Бахмутского уезда Екатеринославской губернии
ф. 133, спр. 8, 1913–1920 рр. Опис, каталог.
Заснований в 1885 р. Націоналізований в 1918 р.

Макіївські кам’яновугільні копальні анонімного
товариства “Російський гірничий і металургійний “Уніон”
Макеевские каменноугольные копи анонимного общества
“Русский горный и металлургический “Унион”
ф. 70, спр. 47, 1911–1920 рр. Опис, каталог.
Будівництво шахт, що входили до копалень, було почато в другій половині
ХІХ в. До початку липня 1910 р. копальні належали Російському товариству водних, шосейних і другорядних рейкових шляхів. Націоналізовані в лютому 1918 р.

Рутченківські кам’яновугільні копальні акціонерного
товариства “Російський Провіданс”, сел. Рутченкове
Бахмутського повіту Катеринославської губернії
Рутченковские каменноугольные копи акционерного общества
“Русский Провиданс”, пос. Рутченково Бахмутского уезда
Екатеринославской губернии
ф. 43, спр. 75, 1897, 1912–1916 рр. Опис, каталог.
Засновані в 1897 р. Націоналізовані в лютому 1918 р.

Рутченково-Чулковські копальні акціонерного товариства
Брянського рейкопрокатного, залізничного
й механічного заводу, сел. Рутченкове Бахмутського
повіту Катеринославської губернії
Рутченково-Чулковские копи акционерного общества
Брянского рельсопрокатного, железнодорожного
и механического завода, пос. Рутченково Бахмутского уезда
Екатеринославской губернии
ф. 42, спр. 4, 1916–1918 рр. Опис, каталог.
Засновані в 1897 р. Націоналізовані в лютому 1918 р.

Кальміусько-обеточна копальня акціонерного товариства
“Ртутна й вугільна справа О. Ауербаха та Ко”, с. Олексіївка
Бахмутського повіту Катеринославської губернії
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Кальмиусо-обеточная копь акционерного общества “Ртутное
и угольное дело А. Ауэрбаха и Ко”, с. Алексеевка Бахмутского
уезда Екатеринославской губернии
ф. 57, спр. 4, 1917–1918 рр. Опис, каталог.
Заснована наприкінці ХIX ст. Націоналізована в лютому 1918 р.

Анотація документів фондів копалень і рудників
Звіти про діяльності Берестово-Богодухівського рудника (1910, 1912,
1914, 1916). Відомості про видобуток і витрату вугілля, наявність обладнання
на шахтах, зарплату робітників.
Журнал обстеження гірничим інженером Таганрозько-Макіївського
гірничого округу стану техніки й підземних робіт на шахтах Берестово-Богодухівського рудника (ф. 3, 1892–1910). Доповідь про обстеження шахт у районі
Кривого Рогу у зв’язку із затопленням їх водами р. Саксагань і про відвід русла
ріки (ф. 70, спр. 1, 1911). Протест профспілки шахтарів проти тяжких умов праці на підприємствах акціонерного товариства Ауербаха.
Договори й листування про здачу в оренду землі для видобутку вугілля,
укладання залізничних колій, пристрою телеграфного зв’язку. Протоколи, акти,
угоди про допомогу родинам загиблих при нещасних випадках, за каліцтва.
Списки військовополонених, що працюють на підприємствах акціонерного товариства Ауербаха на видачу зарплати (ф. 57, 1917)

Окружний інженер Макіївського гірничого округу
Окружной инженер Макеевского горного округа
ф. 173, спр. 1, 1914 р. Опис.
Посада окружного інженера заснована в 1904 р. зі створенням самостійного
Макіївського гірничого округу. Скасована в 1920 р.

Плани-карти “Алмазного” та “Макіївського” шарів шахти “Софія”.

Завод Нікополь-Маріупольського гірничого й металургійного товариства, ст. Сартана Катерининської залізниці
Завод Никополь-Мариупольского горного и металлургического
общества, ст. Сартана Екатерининской железной дороги
ф. 119, спр. 99, 1895–1920 рр. Опис, каталог.
Заснований в 1896 р. як трубопрокатний завод з доменним і мартенівським виробництвом. Націоналізований у березні 1920 р. і ввійшов до складу об’єднаного
підприємства Маріупольські державні металургійні та металообробні заводи.

Доповіді про стан і роботу заводу (1901). Договори на оренду земельних
ділянок, марганцевих і вапняних кар’єрів, поставку продовольства. Договори,
акти, листування із правлінням товариства, суднобудівними заводами про поставки чавуну, сталі, виготовлення бронечастин для крейсерів, газових і водопровідних труб. Відомості надходження палива на південні металургійні заводи (1916).
Протоколи засідань представників дирекцій металургійних заводів Півдня Росії, членів рад робітничих депутатів і зборів робітників цих заводів (1917).
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Листування із правлінням товариства про закриття цехів у зв’язку з конфліктом
робітників з адміністрацією заводу (спр. 63, 1917).

Артилерійський завод Російського товариства
для виготовлення снарядів і військових припасів, ст. Юзівка
Артиллерийский завод Русского общества для изготовления
снарядов и военных припасов, ст. Юзовка
ф. 72, спр. 24, 1915–1919 рр. Опис, каталог.
Будівництво заводу почалося в 1916 р. біля ст. Юзівка Російським товариством
для виготовлення снарядів і військових припасів, що евакуювало свої підприємства з Петрограда. З 1920 р. завод був націоналізований та існував як завод з
ремонту паровозів, вагонів та автомобілів, згодом – завод “Точмаш”.

Листування із правлінням Російського товариства про евакуацію заводу
з Петрограда в Юзівку (1916, 1917). Кошторис на будівництво заводу в Юзівці (спр. 8а). Доповідь про будівлю заводу й робітничого селища. Листування
з Новоросійським товариством кам’яновугільної промисловості, акціонерним
товариством “Російський Провіданс”, Брянським листопрокатним заводом про
замовлення на матеріали, їх доставку й оплату.
Документи про виплату допомоги потерпілим від нещасних випадків.
Списки військовополонених, що працюють на заводі. Відомості інвентарного
майна заводу. Платіжні відомості на виплату зарплати.

Управління заводом “Російський Провіданс” Маріупольського
гірничометалургійного товариства, ст. Сартана
Управление заводом “Русский Провиданс” Мариупольского
горнометаллургического общества, ст. Сартана
ф. 120, спр. 25, 1894–1897, 1899, 1906–1907 рр. Опис.
Створено в 1897 р. бельгійським акціонерним товариством “Російський Провіданс”. У фонді є документи англійською, німецькою і французьою мовами за
1894–1896 рр.

Звіти про роботу заводу “Російський Провіданс” за 1906–1907 рр. Замовлення, креслення.

Краматорське металургійне товариство, ст. Краматорська
Краматорское металлургическое общество, ст.Краматорская
ф. 174, спр. 1, 1915 р. Опис.
Засновано в 90–х роках XIXст. Ліквідовано в 1918 р.

Копії договорів, контрактів заводів артилерійського відомства на виготовлення верстатів для обробки снарядів, візків та інших замовлень.

Акціонерне товариство заводу вогнетривких виробів
М. А. Ковалевського, ст. Часів-Яр
Акционерное общество завода огнеупорных изделий
М. А. Ковалевского, ст. Часов-Яр
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ф. 178, спр. 2, 1913 р. Опис.
Засновано наприкінці XIX ст. Дата ліквідації не встановлена

Відомості про виробництво вогнетривких виробів.

Дружківський цукробуряковий і рафінадний завод
Дружковский свеклосахарный и рафинадный завод
ф. 176, спр. 2, 1881–1888 рр. Опис, каталог.
Побудований в 1881 р. торговим домом “Мартиніан Борисовський із синами”.
Припинив діяльність в 1898 р.

Опис Дружківського цукробурякового й рафінадного заводу.

Контора Є. Л. Веллера – представника ОлексієвоВасилівського механічного солеварного заводу товариства
братів Гольберг у м. Слов’янську
Контора Е. Л. Веллера – представителя АлексеевоВасильевского механического солеваренного завода
товарищества братьев Гольберг в г. Славянске
ф. 161, спр. 2, 1910–1912 рр. Опис.
Заснована в 1910 р. Дата ліквідації не встановлена.

Оголошення власників про будівництво заводу. Договори між власниками солеварного заводу з купцями про придбання солі, список покупців. Таблиці цін на сіль. Листування із братами Гольберг про взаємні претензії у зв’язку з
виконанням умов договору.

Рада управління Катерининської залізниці
Совет управления Екатерининской железной дороги
ф. 182, спр. 2, 1914 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Постанови Ради управління дороги про організацію спостереження за
роботою на під’їзних коліях приватного користування.

Управління по будівництву 2-ої Катерининської залізниці
Управление по постройке 2-ой Екатерининской железной дороги
ф. 183, спр. 2, 1886, 1901–1902 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Положення Міністерства шляхів сполучення про лікарську службу на
експлуатованих і споруджуваних казенних залізницях. Санітарні правила
утримання робітників у період будівництва другої Катерининської залізниці.
Інструкції управління, що стосуються діяльності санітарної частини.
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Управління робіт Маріупольського порту
Управление работ Мариупольского порта
ф. 117, спр. 42, 1884, 1905–1919 рр. Опис, каталог.
Створено в 1886 р. у зв’язку з початком робіт зі спорудження морського порту.
Підпорядковувалося відділу торгівельних портів Міністерства торгівлі й промисловості. Припинило свою діяльність як самостійна установа в 1920 р. На
зберіганні є документи англійською мовою.

Кошториси, проекти, відомості про хід робіт по удосконаленню порту, про влаштування зовнішнього каналу до порту, будівництво залізобетонних набережних (1910–1916). Акти обстеження робіт з будівництва портових
електростанцій (1916–1917), проект відводу води з території порту (1914);
план частини порту (1915). Журнал нарад при управлінні робіт Маріупольського порту про страхування транспорту з перевезення вугілля, поставку
лісового матеріалу для електростанцій і ціни на нього, про улаштування берегового укріплення (1914). Розцінки до проекту екстрених заходів щодо
збільшення пропускної здатності порту. Договір управління із правлінням товариства маріупольських греків про оренду ділянки берегової землі
(спр. 20, 1914); купчі відомості на землю (спр. 33).
Листування із товариствами, компаніями, торговельними портами про
поставки будматеріалу, встаткування порту, захист торгівельних споруджень
від ушкоджень, про улаштування через р. Кальміус канатної дороги, про проведення залізничної лінії Маріуполь-Штерівка.

Маріупольська портова митниця
Мариупольская портовая таможня
ф. 134, спр. 81, 1880–1881, 1910, 1911, 1914–1919 рр. Опис.
Відкрита в 1800 р. як державна установа, що здійснює контроль над провозом
вантажів через кордон та стягнення встановленого мита й інших зборів.

Накази начальника управління фінансів при головнокомандуючому збройними силами на Півдні Росії про кадри. Циркуляри по митному відомству.
Списки службовців Маріупольської митниці. Особові справи керуючого митницею (1910–1919) і канцелярських службовців (1880–1881). Справи в обвинуваченні громадян у порушенні статуту митниці.

Поштово-телеграфні контори і їхні відділення
Почтово-телеграфные конторы и их отделения
27 фондів, спр. 253, 1906–1921 рр. Описи.
На підставі Положення про реорганізацію місцевих поштових і телеграфних установ від 28 травня 1885 р. для управління поштово-телеграфними установами
в Катеринославській губернії був створений Катеринославський поштово-телеграфний округ, а на місцях почали створюватися поштово-телеграфні контори і
їхні відділення. Здійснювали прийом і передачу поштової кореспонденції, виконували функції ощадних кас. Націоналізовані в 1919–1920 рр. зі встановленням
радянської влади на місцях.
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Циркуляри, телеграми начальника Катеринославського поштово-телеграфного округу й листування з ним про відкриття, перейменування та закриття
установ зв’язку, про військову цензуру, порядок відправлення кореспонденції за
кордон, заборону пересилання газет, введення нових тарифів на поштово-телеграфні послуги. Звітні відомості про діяльність контор і відділень. Шифрувальні таблиці. Особові справи, списки службовців.

6. Фінансові установи
Повітові казначейства
Уездные казначейства
2 фонди, спр. 120, 1797–1858, 1915–1919 рр. Описи, каталог.
Створені на підставі закону “Установи для управління губерній Всеросійської
імперії” 7 листопада 1775 р. Відали прийомом податків, гербовим збором, зберіганням і видачею державних коштів, свідоцтв на право займатися торгівлею та
промислами. Були підпорядковані Катеринославській казенній палаті. Ліквідовані в 1919 р.

Укази Катеринославської казенної палати й листування з нею про прибутки й витрати казначейств, стягнення грошової плати за підвищення службовців
у чинах (1797–1816). Укази імператора про звільнення та призначення на службу, збір коштів на земські повинності (1797–1806). Ревізькі казки населення м.
Маріуполя та населених пунктів Маріупольського повіту. Відомості й реєстри
прибутків і витрат казначейств, відомості про видачу паспортів. Рапорти про
надходження грошей з казенних поселень і поміщицьких селян.
Маріупольське, ф. 131, спр. 119, 1797–1858 рр.
Слов’янське, ф. 148, спр. 1, 1915–1919 рр.

Акцизне управління 2-го округу Катеринославської
губернії, м. Маріуполь
Акцизное управление 2-го округа Екатеринославской губернии,
г. Мариуполь
ф. 116, спр. 39, 1911–1918 рр. Опис, каталог.
Створено на підставі “Положення про питний збір” від 4 липня 1861 р. Здійснювало контроль за торгівлею цукром, тютюном, спиртово-горілчаними виробами
й відало збором податку з їх продажу. Ліквідовано в 1919 р.

Циркуляри керуючого акцизними зборами Катеринославської губернії
про порядок зміни цін на казенне вино й спирт, спостереження за винокурними
заводами, проведення ревізій казенних винних крамниць (1913–1916). Журнал
засідань господарського комітету Катеринославського губернського акцизного
управління (1914). Відомості Юзівського й Маріупольського казначейств про
встановлені ціни на провіант, фураж і перевезення по Катеринославській губернії (1913). Відомості про поділ Катеринославського акцизного управління
на округи й ділянки (1913). Вироки сільських сходів про закриття казенних винних і пивних крамниць боротьбу з пияцтвом (1914–1915). Дозвільні свідоцтва
на виробництво пива, на право утримання пивних крамниць (1912–1914). Списки волостей і сільських наказів, акцизних округів і ділянок, ділянок світових
61

суддів, поштових контор Бахмутського й Маріупольського повітів (1913–1914,
1917–1918). Справа про таємне винокуріння (1916). План м. Маріуполя (1913).

Макіївське товариство взаємного кредиту
Макеевское общество взаимного кредита
ф. 31, спр. 31, 1911–1920 рр. Опис, каталог.
Засновано в листопаді 1911 р. Здійснювало кредитування промислових підприємств і приватних осіб. Ліквідовано в 1920 р.

Протоколи засідань правління товариства, звіти, доповіді ради, правління
та ревізійної комісії про їхню діяльність. Оцінні описи рухомого й нерухомого
майна. Повідомлення про відкриття та умови діяльності товариства; заяви про
прийом до членів товариства й відкриття кредитів.
Списки членів товариства, листування з іншими товариствами по фінансових операціях. Звітна відомість про ліквідацію товариства.

Маріупольське відділення Державного банку
Мариупольское отделение Государственного банка
ф. 175, спр. 2, 1915–1916 рр. Описи
Відкрито в 1895 р. Займалося видачею кредитів, позик, прийомом внесків, придбанням та продажем банківських квитків. Підпорядковувалося правлінню Дер
жавного банку. Націоналізовано в 1919 р.

Доповідь члена ради Державного банку Н. Пояновського про розширення мережі установ Державного банку й відгук на нього. Відомості про адміністративно-територіальний устрій і становище промисловості с. Павлівки й
Павлівської волості.

Відділення Петербурзького міжнародного
комерційного банку
Отделение Петербургского международного
коммерческого банка
ф. 46, спр. 18, 1910–1919 рр. Описи.
Точна дата відкриття Юзівського відділення та Макіївського агентства не встановлена. Були акціонерними установами, що проводили прийом внесків, видачу
позик під заставу нерухомого майна, товарів, цінних паперів, оплату по акціях.
Були підвідомчі першому Санкт-Петербурзькому приватному (міжнародному)
комерційному банку, з 1914 р. – Петроградському міжнародному комерційному
банку. Згідно з наказом Юзівського ревкому й постанови фінансового відділу
ревкому від 08 квітня 1920 р. були опечатані сейфи й проведена націоналізація
приватних банків, вся наявна в них готівка переведена в народний банк. Точна
дата ліквідації цих установ не відома.

Ключі до розшифровок телеграфних і письмових платіжних доручень,
авізо, виданих перекладів і акредитивів, які прислані з відділень інших банків.
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7. Органи межування земельних володінь і землевпорядження
Повітові землевпорядні комісії
Уездные землеустроительные комиссии
2 фонди, спр. 90, 1789–1916 рр. Описи, каталог.
Створені в 1907 р. на підставі Указу від 4 березня 1906 р. “Про заснування губернських і повітових землевпорядних комісій”. Здійснювали на місцях столипінську аграрну реформу по впровадженню та зміцненню хутірського землеволодіння. Підпорядковувалися Комітету із землевпорядних справ. Ліквідовані
законом Тимчасового уряду від 9 серпня 1917 р. Фонди містять документи повітових землемірів.

Плани, експлікації земельних ділянок сіл, хуторів, дач, поміщицьких володінь Маріупольського й Бахмутського повітів. Викопіювання на відрубні ділянки, що надійшли в селянські володіння.
Бахмутська, ф. 146, спр. 43, 1789–1914 рр.
Маріупольська, ф. 156, спр. 47, 1789, 1875, 1890, 1896, 1908–1916 рр.

Слов’янський повітовий землемір
Славянский уездный землемер
ф. 258, спр. 54, 1784–1787, 1789–1791, 1793, 1795–1797 рр. Опис,
каталог.
Заснований у кінці XVIII століття на підставі закону “Установи для управління
губерній Всеросійської імперії” від 7 листопада 1775 року. Займався всіма видами межування, починаючи з генерального й закінчуючи відмежуванням селянських наділів, складав плани, креслення, установлював межові границі населених
пунктів, доріг, поміщицьких маєтків, селянських наділів. Підпорядковувався губернському землемірові. Скасований в 1919 році.

Справи про відмежування земель, складання планів земель Слов’янського
повіту (1785), планів межування, атласів, відомостей, межових книг, про огляд
спірних земель, набір рекрутів у Луганський полк (1785), відведення місць для
побудови крамниць і будинків, поділ на лісосіки лісів Слов’янського повіту
(1787).

Міуський окружний землемір
Миусский окружной землемер
ф. 159, спр. 19, 1846, 1848, 1860, 1861, 1865, 1866, 1873 рр. Опис,
каталог.
Заснований на прідставі “Положення про розмежування земель Війська Донського” від 1835 року для генерального межування земель у громадське (військове й
станичне) і приватне (військовим офіцерам і чиновникам) володіння. Складався
із присутственого місця, канцелярії та креслярської. Перебував у веденні департаменту військових поселень. Скасований в 1878 році у зв’язку зі зменшенням
обсягу робіт.
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Плани земель населених пунктів, спадкоємних земель, дач, ділянок,
військової землі Міуського округу; межова книга Області Війська Донського
(1866–1868).

8. Навчальні заклади
Училища м. Юзівки
Юзівське вище початкове училище
Юзовское высшее начальное училище
ф. 35, спр. 30, 1907–1920 рр. Опис, каталог.
Створене в 1907 р. як Юзівське міське чотирьохкласне училище. Діяло на підставі “Положення про міські й повітові училища” від 31 травня 1872 р. Перебувало в системі Міністерства народної освіти. У січні 1913 р. реорганізовано у вище
початкове училище. Ліквідоване в 1920 р.

Юзівське перше міське двокласне училище
Юзовское первое городское двухклассное училище
ф. 34, спр. 48, 1900–1919 рр. Опис, каталог.
Створене в січні 1896 р. як братня церковно-парафіяльна школа, з 1 жовтня 1901 р.
реорганізована у двокласне братське училище. Перебувало в підпорядкуванні
Бахмутського повітового відділення Катеринославської єпархіальної училищної
ради. У серпні 1917 р. перейшло у ведення Юзівського міського самоврядування
та стало іменуватися – Юзівське перше міське двокласне училище. Ліквідоване
в 1919 р.

Юзівське початкове народне училище при металургійному заводі Новоросійського товариства кам’яновугільного,
залізного й рейкового виробництва
Юзовское начальное народное училище при металлургическом
заводе Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства
ф. 33, спр. 66, 1878–1898, 1901–1919 рр. Опис, каталог.
Створене в 1876 р. і діяло на підставі “Положення про початкові народні училища” 1874 р. Ліквідоване в 1920 р.

Восьмикласне комерційне училище Юзівського товариства
“Освіта”
Восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества
“Просвещение”
ф. 32, спр. 13, 1909–1919 рр. Опис, каталог.
Засновано Юзівським товариством “Освіта” у серпні 1909 р. Ліквідоване в 1920 р.
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Анотація документів фондів училищ
Циркуляри, розпорядження, приписи вищих органів з питань навчальновиховної роботи, про правила прийому до навчальних закладів, віковий ценз.
Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій, об’єднаного
збору батьківських комітетів навчальних закладів м. Юзівки (ф. 33, 1918). Програми навчання, переліки предметів, що вивчалися в різних училищах, правила
поведінки учнів, класні журнали, екзаменаційні відомості, програми різдвяних
і великодніх канікул, лекції вчителів з питань виховання, статистичні звіти, свідоцтва про закінчення навчальних закладів, фінансові звіти училищ.
Відомості про кількість учнів і викладачів.
Статут Юзівського Свято-Преображенського церковного братерства
(ф. 34, спр. 5).

Приватні жіночі гімназії
Частные женские гимназии
3 фонди, спр. 94, 1906–1920 рр. Описи, каталог.
Створені на початку ХХ століття. Були середніми загальноосвітніми навчальними закладами й перебували у веденні Міністерства народної освіти. Діяли на
підставі Статуту про жіночі гімназії від 31 липня 1871 р. Ліквідовані в 1920 р.

Циркуляри, розпорядження, приписи вищих органів з питань навчальновиховної роботи, про правила прийому до навчальних закладів, віковий ценз учнів, призначення та звільнення викладачів, про відкриття паралельних класів.
Протоколи засідань педагогічних рад (1916–1919), програми навчання,
правила поведінки, конспекти пробних уроків; журнали успішності, списки
вчителів та учнів, екзаменаційні відомості, свідоцтва та атестати про закінчення навчальних закладів, заяви вчителів про прийом на роботу, прохання батьків
про прийом на навчання дітей, про звільнення від плати за навчання. Статистичні відомості про гімназії (1916–1920).
Приватна жіноча гімназія С. К. Ромм-Гаргер, м. Юзівка, ф. 36, спр. 56, 1907–1919 р.
Приватна жіноча гімназія Е. Р. Бражникової, сел. Дмитрієвськ, ф. 39, спр. 2,
1915–1917 р.
Приватна жіноча гімназія М. М. Левицької, м. Юзівка, ф. 53, спр. 36, 1906, 1909–
1920 р.

Інспектор народних училищ Бахмутського повіту
Инспектор народных училищ Бахмутского уезда
ф. 168, спр. 2, 1886–1906 рр. Опис.
Посада інспектора заснована в 1869 р. Займався організацією навчальної частини в училищах, прийомом і звільненням вчителів. Скасовано посаду інспектора
в 1919 р.

Особова справа інспектора Петра Євдокимовича Діомідова.

Інспектор Маріупольських духовних училищ
Инспектор Мариупольских духовных училищ
ф. 163, спр. 1, 1854 р. Опис.
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В 1852 р. інспектором Маріупольських духовних училищ був призначений Юхим
Ілльяшевич.

Формулярний список про службу інспектора Маріупольських духовних
училищ Юхима Ілльяшевича.

9. Релігійні установи
Благочинний 3 округу церков Бахмутського повіту
Катеринославської єпархії
Благочинный 3 округа церквей Бахмутского уезда Екатеринославской епархии
ф. 69, спр. 332, 1729, 1784, 1805, 1807, 1830, 1832, 1872–1873,
1875–1883, 1886–1889, 1891–1892, 1894–1895, 1898, 1900, 1911–
1917 рр. Опис, каталог.
Посада Благочинного введена в ХVIII столітті. У православній церкві це один з
помічників єпископа, що призначався для нагляду за церквами й духівництвом
єпархії. Бахмутський повіт входив до складу Катеринославської єпархії та ділився на 5 благочинних округів. Благочинний 3 округу здійснював контроль за
проведенням церковної політики в 22 населених пунктах Бахмутського повіту.

Укази Святійшого синоду про служіння в церквах молебень, про необхідність введення в парафіяльних церквах метричних книг для запису народження,
шлюбу й смерті, відвід земель під церкви, правила одруження з особами інших
національностей, викорінювання злочинів серед священиків.
Укази Катеринославської духовної консисторії про призначення пенсій
служителям культів похилого віку, правила видачі витягів з метричних книг,
зберігання церковного майна, про ставлення православної церкви до розкольників, про заборону одружуватися неповнолітнім, накладання стягнень священиків, що провинилися.
Укази Бахмутського духовного правління про ведення обліку чоловічого
населення для призову в армію, дотримання обрядів, збір коштів на утримання
духовних семінарій.
Рапорти, скарги, повідомлення священиків про переведення на інші пости-приходи, стан церковних приходів, неправильне розподілення винагород,
хабарі та пияцтво, незаконне одруження.
Прохання поміщика Мандрикіна в Катеринославську єпархію про дозвіл
йому побудувати церкву в с. Авдотьїно (спр. 81, 1838).
Формулярні відомості про церкви, церковнослужителів, парафіяльні
школи.

Маріупольське духовне правління Новоросійської
духовної консисторії
Мариупольское духовное правление Новороссийской
духовной консистории
ф. 132, спр. 2, 1800, 1801 рр. Опис, каталог.
Створено відповідно до указу Сенату від 9 вересня 1775 р. Здійснювало управління та духовний суд у Маріупольському повіті. Було колегіальним церковним
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органом. Припинило діяльність відповідно до указу Синоду від 20 січня 1860 р.
у зв’язку із введенням посади благочинного.

Укази Новоросійської духовної консисторії про церковні справи, рапорти
священиків, відомості про моральну поведінку священнослужителів.

Юзівське Свято-Преображенське церковне братство
Юзовское Свято-Преображенское церковное братство
ф. 138, спр. 3, 1894–1919 рр. Опис, каталог.
Почало свою діяльність при Свято-Преображенській церкві у вересні 1893 р.
згідно дозволу єпархіального начальства. Входило в систему церковного відом
ства Російської імперії, на місці перебувало у віданні Катеринославської єпархіальної та Бахмутської повітової церковної адміністрацій. Слугувало на користь
місцевої православної церкви, поширювало духовну освіту, надавало матеріальну допомогу хворим і сиротам. Припинило діяльність в 1920 р.

Протоколи засідань Ради братства про його створення, відкриття школи й
перетворення її в училище, призначення стипендій незаможним учням, організацію народних читань, виділення коштів для вихованців притулку, самотнім
людям і похилого віку, дитям-сиротам і багатодітним матерям (спр. 2).
Звіт братства про свою діяльність за 1915–1916 рр. із зазначенням складу
Ради, його почесних членів, розмірів членських внесків і пожертвувань, роботу братського училища, організацію навчального процесу в ньому, діяльность
учнівської бібліотеки, недільної школи, товариства тверезості (спр. 3). Касова
книга братства про оплату рахунків.

Слов’янська управа благочиння
Славянская управа благочиния
ф. 256, спр. 108, 1788–1789, 1792–1793 рр. Опис, каталог.
Управи благочиння були засновані в 1780–1782 р. Скасовані в 90–х рр. XVIII в.

Повідомлення Слов’янського повітового та нижнього земського судів,
Слов’янського повітового казначейства та Слов’янської нижньої розправи про
розмежування землі, створення при Катеринославському намісницькому управлінні межової експедиції, торгівельні ціни, про заснування митниці для перевезення товарів з Польщі, про облік громадян іудейського віросповідання, про
виділення охорони для ризниці архімандритові Никанору, заборону перешкод у
церковних справах священиків.

Церкви
Церкви
274 фонди, спр. 3979, 1800–1928 рр. Описи.
З першої чверті ХVIII ст. на церкви була покладена реєстрація актів громадянського стану: народження, шлюбу, смерті. Метричні книги виготовлялися для кожного приходу місцевою консисторією за встановленою законом формою та служили посвідченням шлюбу, законності або незаконності народження дітей. На

67

зберіганні є документи православних церков, римсько-католицьких костьолів,
старообрядницької, грецької церков, синагог, менонітських приходів, молитовень євангельсько-лютеранського віросповідання, братств євангельських християн-баптистів.

Метричні книги про народження, шлюб і смерть із заззначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, вступу в шлюб або смерті, станової приналежності, родинних зв’язків, місця проживання, сповідні відомості
(ф. 430, 1871–1905, ф. 376, 1905–1906). Церковні відомості про кількість парафіян, чисельність народжених, померлих із зазначенням віку й причини смерті.
Церковно-парафіяльний літопис Богородицької церкви сл. Дмитріївки Таганрозького округу Області Війська Донського за 1897–1926 рр.,
що містить правила ведення літопису, опис внутрішнього й зовнішнього вигляду храму, відомості про родини генерала Д. І. Іловайського й графа
О. В. Голеніщева, про діяльность жіночої церковної школи грамоти й церковно-парафіяльного піклування, опис приходу та парафіян, відомості про будівництво нової кам’яної церкви, події у приході, пов’язані з першою світовою
війною, революціями, голодом 1921–1923 рр., щомісячний опис погоди, природних явищ (ф. 20, спр. 9).

10. Фонди особового походження
Вургафт Д. Б.
Вургафт Д. Б.
ф. 171, спр. 51, 1904–1917 рр. Опис, каталог.
Вургафт Давид Борисович (1864 – не вст.) – інженер-металург, член Правління
Нікополь-Маріупольського гірничого й металургійного товариства, член товариства цивільних інженерів Франції, член товариства заохочення національної
промисловості, кавалер ордена Почесного Легіону (Франція). У фонді є документи англійською, французькою і німецькою мовами.

Відомості про життя та діяльність Вургафта Д. Б., довідка про промисловців Парижа, Бельгії. Листи, адресовані Вургафту Д. Б. Посвідчення Головного управління кораблебудування, видане Вургафту Д. Б. (завірена нотаріусом копія). Угода між Правлінням Нікополь-Маріупольського товариства та
морським торгівельним товариством про доставку металу. Листування із Правлінням товариства про виготовлення бурових труб зі звичайного металу, зміну
замовлення на труби для Бакинського нафтового товариства, про зниження виробництва труб великого діаметра, будівництво заводу зварювальноклепаних
труб, кошторис на будівництво заводу. Висновок директора заводу про якість
труб, таблиці цін на нафтові труби високого тиску, розміри і вагу бурових
труб.
Угода між іноземними фірмами та російськими трубопрокатними заводами про продаж труб. Пояснювальна записка про ліквідацію німецьких підприємств; довідка про ціни на бурові труби за підписом Вургафта Д. Б. Звіт про
продаж труб за друге півріччя 1909 р. за підписом Вургафта Д. Б. Кресленнясиньки бурових, газопровідних, нафтопровідних, водопровідних труб.
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11. Колекції документів
Колекція документів про В. В. Берві (Н. Флеровський)
Коллекция документов о В. В. Берви (Н. Флеровском)
ф. 318, спр. 25, 1870–1945 рр. Опис.
Берві (псевдонім Н.Флеровський) Василь Васильович (1829–1918) – економіст,
соціолог, публіцист.

Портрет, фотографія Н. Флеровського. Фотокопії: атестата, записок про
твори, статей Г. Новополіна про Н. Флеровського. Фотографії місцевості, де був
похований Н. Флеровський. Листи В. Короленка, Г. Новополіна до сина Флеровського – лікаря Ф. В. Берві. Постанова президії Сталінської міськради від
26 грудня 1938 р. про встановлення меморіальної дошки на могилі В. В. Берві
(Н. Флеровського). Лист Сталінського педінституту від 30 березня 1945 р. про
увічнення пам’яті В. В. Берві (Н. Флеровського) і вивчення його публіцистичної
спадщини.

Документи акціонерних товариств Донбасу, вилучені із
сейфів Харківських банків
Документы акционерных обществ Донбасса, изъятых из сейфов Харьковских банков
ф. 170, спр. 2, 1892, 1910–1917 рр. Опис, каталог.
Колекція створена в 1955 р. з документів, що надійшли з держархіву Харківської
області. У фонді є документи німецькою та французькою мовами.

Статути акціонерних товариств. Протоколи засідань правлінь, загальних
зборів акціонерів. Договори на оренду землі. Плани, листування про оренду земельних ділянок. Виписки з актових книг нотаріусів про купівлю-продаж землі.
Копія рішення сільського сходу про надання земельних ділянок під виробіток
антрациту на території селища Хрустальського Андріївської волості Таганрозького округу Області Війська Донського (1911).

Документи Г. В. Юдіна
Документы Г. В. Юдина
ф. 181, спр. 5, 1857, 1859, 1862–1870, 1874 рр. Опис.
Колекція створена в 1961 р. з документів, що надійшли в держархів Донецької
області із Центрального державного архіву літератури й мистецтва СРСР.

Листування про організацію місцевого управління в містах Маріуполь і
Нахічевань-на-Дону. Короткий витяг із проекту улаштування содового заводу
в будинку Бахмутського солеварного заводу Катеринославської губернії. Контракт купця Бродського С. О. з директором Нікольсько-Бахмєтьєвських заводів
про продаж кришталевих і скляних виробів (1862).
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Р о з д і л II.
ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО
УРЯДУ, УНР, УРСР. 1917–1919 рр.

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради робітничих і солдатських депутатів
ф. Р-1246, спр. 39, 1917–1918 рр. Опис, каталог.
Створений у березні 1917 р. Перебував під впливом меншовиків та есерів, з вересня 1917 р. під впливом більшовиків. Припинив діяльність у квітні 1918 р.
у зв’язку з окупацією м. Маріуполя австро-німецькими військами

Протоколи засідань виконкому, штабу Червоної гвардії, продовольчого
комітету, загальних зборів робітників заводів Нікополь-Маріупольського товариства, селян Новотроїцької та Олександро-Невської волостей. Резолюції
робітничих зборів про відношення до війни й Тимчасового уряду, з’їздів рад
робітничих і солдатських депутатів про підтримку радянського уряду, боротьбу
з контрреволюцією та економічною розрухою.
Відомості про надходження коштів від установ у фонд ради для надання
допомоги звільненим політичним в’язням. Листування із заводоуправліннями,
профспілками, політичними організаціями про участь есерів у раді робітничих
і солдатських депутатів, про восьмигодинний робочий день, постачання заводів
вугіллям, допомогу селу. Списки учасників страйку 1916 р., членів товариства
військовополонених чехів і словаків при заводах м. Маріуполя.
Фінансові звіти ради за червень-липень 1917 р., посвідчення членів ради.

Тимчасовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів м. Маріуполя та Маріупольського повіту
ф. Р-1283, спр. 17, 1917–1919 рр. Опис, каталог.
Створений у березні 1917 р. Перебував під впливом меншовиків та есерів, з
жовтня 1917 р. – під впливом більшовиків. Припинив свою діяльність у квітні
1918 р. у зв’язку з окупацією м. Маріуполя та повіту австро-німецькими військами.
У фонді є документи Маріупольського повітового виконкому за 1917–1919 рр.

Протоколи засідання комісії з виборів ради тимчасового виконкому, списки членів тимчасового виконкому. Листування з міською управою, НікопольМаріупольським заводом, Комісаріатом продовольства про товари, реквізовані
тимчасовим виконкомом, продовольче постачання, транспорт. Рахунки на закуплені товари. Посвідчення, дозволи тимчасового виконкому на право виїзду
з міста й носіння зброї.
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Виконавчий комітет Дружківської ради робітничих,
солдатських і селянських депутатів
ф. Р-2620, спр. 18, 1917–1918 рр. Опис, каталог
Створений у березні 1917 р. Перебував під впливом меншовиків та есерів, з жовтня 1917 р. більшість місць у ньому стало належати більшовикам. Припинив
свою діяльність у квітні 1918 р. у зв’язку з окупацією Дружківки австро-німецькими військами.

Протоколи засідань ради, його виконкому й комісій з питань обрання президії, створення та роботи комісій, відносини до Тимчасового уряду й
війни, організації революційного й бойового комітетів, обрання делегатів на
II Всеросійський, губернські, повітові з’їзди рад, про надання допомоги селянам у збиранні врожаю (червень 1917). Телеграми Тимчасового бюро Катеринославського губернського ревкому, Центрального штабу Червоної гвардії,
Центрального й Дружківського військово-революційних штабів про політичне,
військове, економічне становище Росії та України в перший період радянської
влади, формування загонів Червоної гвардії для боротьби з Каледіним і Корніловим. Резолюції загальних зборів робітників про відношення до обмеження
волі, введення смертної кари.
Листування із ЦВК, Торецьким заводоуправлінням, Сантуринівською
радою про відрахування коштів у фонд Червоної гвардії, визначення сиріт у
дитячі будинки, про прийом, звільнення, бронювання працівників і нормування
робочого дня, обрання робітників у ради робітничих депутатів, виділення земельних ділянок.

Виконавчий комітет Костянтинівської підрайонної ради
робітничих, солдатських і селянських депутатів
ф. Р-2602, спр. 12, 1917–1918 рр. Опис, каталог.
Створений у серпні 1917 р. До складу підрайвиконкому входили представники
Костянтинівської, Дружківської, Краматорської та Нью-Йоркської рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Перебував під впливом меншовиків й
есерів, із січня 1918 р. керівництво в раді здійснювали більшовики. Припинив
свою діяльність у квітні 1918 р. у зв’язку з окупацією Костянтинівки австронімецькими військами.

Протоколи засідань виконкому про відношення до Тимчасового уряду,
обрання делегатів на II Всеросійський та I Всеукраїнський з’їзди рад. Інформація про роботу II Всеросійського з’їзду рад, створення ревкому, роботу виконкому й продовольче постачання. Резолюції, відозви й звернення підрайвиконкому
до робітників, солдат і селян про скликання з’їзду рад, ратифікацію мирного
договору з Німеччиною в Брест-Литовську, наділення селян землею.
Телеграми уряду України про призначення В. О. Антонова-Овсеєнко
Верховним головнокомандуючим військами України, Центрального штабу Червоної гвардії Донецького басейну про проведення запису в Червону Гвардію,
надання їй допомоги; ЦВК, НКВС про політичний, економічний і воєнний стан
країни, роботу транспорту.
Посвідчення делегатів з’їздів рад, конференцій.
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Виконавчий комітет Горлівсько-Щербинівської підрайонної ради робітничих, солдатських і селянських депутатів,
ст. Микитівка Катеринославської губернії
ф. Р-2627, спр. 7, 1917–1918 рр. Опис, каталог.
Створений наприкінці травня 1917 р. До складу комітету входили представники
Горлівських, Щербинівських, Микитівських рад. Перебував під впливом меншовиків й есерів, з липня 1917 р. більшість у ньому одержали більшовики. Ліквідований у квітні 1918 р. у зв’язку з окупацією території підрайону австро-німецькими військами.

Звернення уряду України до всіх рад робітничих, солдатських і селянських депутатів про організацію влади на місцях. Телеграма Тимчасового робітничо-селянського уряду України про реквізицію у поміщиків і куркулів надлишків
хліба. Протокол засідання членів ради робітничих депутатів, рудничного комітету й адміністрації рудника №5 про участь трудящих в управлінні рудником.
Статут руднично-заводського комітету.
Листування з військовими установами про надання транспорту й перевезенню вантажів, реквізицію майна й товарів у приватних підприємців.

Товариство кам’яновугільних підприємств Донецького
басейну (Вуглесоюз), м. Харків
ф. 306, спр. 45, 1917–1919 рр. Опис.
Створене у квітні 1917 р. для об’єднання та координації діяльності власників
кам’яновугільних підприємств Донецького басейну. На місцях створювалися
районні комітети, до складу яких входили всі учасники товариства даного району. Ліквідоване в 1919 р. У фонді є документи ради робітничих депутатів Щербинівського рудника й профспілки “Горнотруд” за 1917–1918 рр.

Статут “Вуглесоюзу”. Положення про його районні комітети й нараду
представників районних комітетів. Положення про державну монополію торгівлі донецьким паливом. Доповіді, повідомлення керуючих кам’яновугільними
підприємствами про стан промисловості, страйки і вимоги робітників. Інформація про видобуток і вивіз кам’яного вугілля, антрациту, коксу за 1909–
1918 рр., число коксових печей на кам’яновугільних копях і доменних заводах
за 1909–1914 рр., стан металургійної промисловості, кількість робітників на
кам’яновугільних підприємствах Донбасу за 1909–1917 рр.
Списки націоналізованих підприємств із зазначенням видобутку вугілля
в 1916–1917 рр. Звернення IV обласного з’їзду рад робітничих депутатів Донецького й Криворізького басейнів до рад робітничих депутатів і рудничних
комітетів із закликом взяти під робітничий контроль вивіз вугілля з рудників.
Таблиці, відомості про розцінки робіт на рудниках в 1914, 1917–1918 рр.,
зарплату робітників кам’яновугільних підприємств в 1913, 1914, 1917 рр. і заводу “Російський Провиданс” в 1918 р.

Товариство антрацитових підприємств Донецького басейну
(Антрацитсоюз), м. Харків
ф. 305, спр. 30, 1917–1919 рр. Опис.
Створене в серпні 1917 р. для об’єднання та координації діяльності власників антрацитових підприємств, що перебували на території Області Війська Донсько-
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го. Рада суспільства перебувала у м. Харкові, у його склад входили уповноважені
в Петрограді й Новочеркаську, а також представники районних комітетів. Займалося розробкою надр Донбасу, постачанням, перевезенням і розподілом палива,
розглядом конфліктів робітників з адміністрацією. Ліквідоване в 1919 р. У фонді
є документи Рад Боково-Хрустальського району.

Протоколи засідань Ради товариства, Боково-Хрустального і Чистяків
ського районних комітетів товариства. Повідомлення про введення в Донецькому вуглепромисловому районі воєнного стану під час наступу Каледіна (спр. 6,
жовтень 1917). Положення про комітет з розподілу донецького палива (1917).
Листування з підприємствами про вступ у товариство, видобуток та збут
антрациту, вимоги робітників, продовольче постачання. Списки рудників, відомості про їхній стан, тривалість робочого дня, зарплату робітників (1918).
Листування про діяльність постійних бюро конференції промисловців Півдня
Росії, підготовку з’їзду Донецького гірничопромислового Союзу, розробку надр
Донбасу, збір податків зі споживачів твердого палива. Списки членів Ради товариства.
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Р о з д і л III.
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ
РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1. Місцеві органи державної влади й державного управління.
Комітети незаможних селян
Військово-революційні комітети (ревкоми)
Створювалися як тимчасові надзвичайні органи влади в період підготовки й
проведення Жовтневої революції. Перші ревкоми в Донбасі створені наприкінці
1917 р. На підставі декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України
від 15 січня 1919 р. “Про організацію влади на місцях” були створені Донецький губернський у м. Луганську, Бахмутський, Маріупольський, Слов’янський
та інші повітові, районні, підрайонні, волосні, сільські ревкоми для оперативного вирішення на звільненій території у прифронтовій смузі військових, господарських, адміністративних питань. У березні-квітні 1920 р. багато ревкомів
припинили свою діяльність. У Юзівському й Маріупольському повітах ревкоми
діяли з перервами до кінця 1921 р.

Донецький губернський військово-революційний комітет
(губревком), м. Луганськ
ф. Р-1163, спр. 13, січень–квітень 1920 р. Опис, каталог.
Протоколи засідань. Доповідь про діяльність губревкому із січня по 15
лютого 1920 р. (спр. 3). Накази, доповіді, оперативні зведення ДонгубНК, управлінь міліції про стан районів Донецької губернії, положення на фронтах.
Протоколи загальних зборів громадян сіл і хуторів Олександро-Грушевського
району про вибори до ради. Список членів Бахмутського райревкому. Листівки
й відозви білогвардійців (спр. 1). Відомості по нарахуванню зарплати членам
губревкому й губвиконкому.

Повітові військово-революційні комітети (повітревкоми)
3 фонди, спр. 518, 1917–1922 рр. Описи, каталог.
Постанови, накази, циркуляри Донецького губернського ревкому й губвиконкому, Бахмутського і Маріупольського повітових ревкомів та їхніх відділів.
Протоколи повітових і волосних з’їздів, засідань ревкомів, їхніх відділів, загальних зборів громадян сіл, робітників та службовців підприємств і рудників,
членів профспілок незалежних селян, комісій із проведення тижнів допомоги
фронту, захисту дітей.
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Звіти, доповіді, записки, інформації про роботу повітових і волосних
ревкомів, виконкомів, політичний, економічний стан волостей, сіл, виконання
продрозверстки, розподіл й засів земель, постачання продовольством робітників та службовців, боротьбу з епідеміями, бандитизм, стан охорони здоров’я,
народної освіти, роботу пошт, телеграфів, про трудову й гужову повинність,
про адміністративно-територіальний поділ і чисельність населення в повітах.
Кошториси й штати повітових, волосних ревкомів та їхніх відділів. Списки, анкети, мандати, посвідчення службовців ревкомів.
Бахмутський, ф. Р-1156, спр. 120, 1919–1920 рр.
Маріупольський, ф. Р-1204, спр. 392, 1917–1922 рр.
Слов’янський, ф. Р-1175, спр. 6, 1919–1920 рр.

Волосні військово-революційні комітети (волревкоми)
7 фондів, спр. 44, 1920–1921 рр. Описи, каталог.
Постанови, накази, циркуляри Донецького губернського ревкому, Маріупольського і Бердянського земельних відділів, Маріупольського військкомату,
продовольчого комітету, комітету трудової повинності про облік населення,
реєстрацію фахівців, трудову повинність, боротьбу з бандитизмом. Протоколи
з’їзду ревкомів Волновахського району, засідань Ольгинського ревкому, загальних зборів громадян сіл Петровської та Андріївської волостей, районного з’їзду
з розподілу земель (ф. Р-1240, 1920). Інформації, списки, зведення про населені
пункти, чисельність населення, кількість земель, худоби, торгово-промислових
підприємств, млинів у селах Маріупольського повіту. Списки членів сільських,
волосних, районних ревкомів і виконкомів Маріупольського повіту. Списки
безземельних і малоземельних селян, що одержали земельні наділи.
Андріївський, ф. Р-66, спр. 6, 1920 р.
Благодатівський, ф. Р-87, спр. 4, 1921 р.
Ольгинський, ф. Р-30, спр. 3, 1921 р.
Петровський, ф. Р-2831, спр. 8, 1920 р.
Романівський, ф. Р-1240, спр. 5, 1920 р.
Талаківський, ф. Р-2160, спр. 14, 1920 р.
Ялтинський, ф. Р-2440, спр. 4, 1920–1921 рр.

Районні військово-революційні комітети (райревкоми)
3 фонди, спр. 86, 1920–1921 рр. Описи, каталог.
Накази, протоколи засідань райревкомів. Протоколи з’їздів районних відділів соціального забезпечення (ф. Р-1265, 1922), з’їзду рад Покров
ської волості Маріупольського повіту (ф. Р-1265, 1920); зборів робітників та
службовців Олександрівського, Берестово-Богодуховського, Вєтковського,
Новогригор’ївського, Новосмолянинівського, Пастуховського, Прохорівського,
Риківського й Щеглівського рудників, зборів громадян сіл Красногорівки, Миколаївки, Орловки.
Звіти, доповідні записки про діяльність Юзівського районного ревкому і
його відділів. Відомості про загиблих продробітників, міліціонерів, червоноармійців. Описи взятих на облік поміщицьких маєтків (ф. Р-316, 1920). Списки й
мандати працівників Юзівського райревкому і його відділів, виконкомів волосних рад.
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3-го району Маріупольського повіту, с. Покровське, ф. Р-1265, спр. 13, 1920–
1921 рр.
Горлівсько-Костянтинівський, ф. Р-1458, спр. 2, 1920 р.
Юзівський, ф. Р-316, спр. 71, 1920 р.

Підрайонні військово-революційні комітети
(підрайревкоми)
3 фонди, спр. 29, 1919–1920 рр. Описи, каталог.
Протоколи засідань Горлівсько-Щербинівського й Дебальцівського
підрайревкомів, волосних і сільських ревкомів Дебальцівського і Юзівського
підрайонів, КНС сіл Олександрівки № 1, Орловки і Яковлівки Григор’євської
волості Юзівського підрайону, загальних зборів громадян сіл і волостей Дебальцівського підрайону. Доповіді про роботу підрайонних і волосних ревкомів.
Відомості про організацію КНС і вибори у сільські ради Юзівського підрайону.
Накази завідувачів відділами Дебальцівського підрайревкому.
Листування про фінансування установ і підприємств, постачання робітників та службовців хлібними пайками, трудову дисципліну, гужову повинність населення, боротьбу з епідемічними захворюваннями. Списки, посвідчення, мандати членів ревкомів.
Дебальцівський, ф. Р-1160, спр. 20, 1919–1920 рр.
Часов-Ярський, ф. Р-1161, спр. 3, 1920 р.
Юзівський, ф. Р-679, спр. 6, 1920 р.

Дружківський військово-революційний штаб
ф. Р-2632, спр. 5, 1918 р. Опис.
Листування із заводоуправліннями про боротьбу з розкраданнями, виплату зарплати робітникам. Заяви громадян про видачу дозволів на право носіння
вогнепальної зброї. Посвідчення громадян про недоторканість особи й майна.

Донецький губернський виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губвиконком), м. Артемівськ
ф. Р-1146, спр. 930, 1919–1926 рр. Описи, каталог.
Обраний 18 березня 1919 р. на 1 губернському з’їзді рад, що проходив у
м.Слов’янську. Тимчасово припиняв діяльність у червні 1919 р. – квітні 1920 р.
у період окупації губернії денікінською армією, відновив діяльність 26 квітня
1920 р. Був вищим органом влади в губернії, проводив у життя декрети й постанови уряду України, керував діяльністю підлеглих йому рад і виконкомів, відав
питаннями адміністративного управління, економічного, соціального й культурного розвитку губернії. Центром губернії було м. Луганськ, із серпня 1920 р. –
м. Бахмут (в 1924 р. перейменоване у м. Артемівськ).
Ліквідований 17 серпня 1925 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 3 червня
1925 р. про ліквідацію губернії. У фонді є документи ліквідаційної комісії за
1926 р. На зберіганні є документи осередку КП(б)У Донецького губвиконкому
(ф. П-174, 1924–1925).

Стенограми III, IV, VII і звіт про роботу VIII губернських з’їздів рад про
проведення нової економічної політики в губернії, діяльність губраднаргоспу,
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губвиконкому і його відділів по відновленню промисловості, розвиток сільського господарства, охорони здоров’я, освіти. Протоколи пленумів, засідань
губвиконкому, губернських НК, міліції, трибуналу, земвідділу, КНС, ЗАГС,
продовольчого комітету, відділу релігійних культів. Акти й анкети обстеження
районних і сільських виконкомів. Накази, циркуляри ВУЦВК, листування губвиконкому про українізацію радянського апарату (1924). Циркуляри, телеграми,
накази, постанови, листування РНК України, Донгубвиконкому, Центрального
правління кам’яновугільної промисловості, Донецької губекономнаради про
відновлення вугільної промисловості, забезпечення рудників забійниками й
кріпильниками, створення комісії з експлуатації дрібних селянських шахт, здачу підприємств в оренду, нове податкове законодавство й тарифне положення
про оплату праці, установлення тривалості робочого дня підземних робітників,
продовольче постачання трудящих, землеустрій, продрозверстку, обводнювання Донбасу й боротьбу з посухою, допомогу голодуючим (1921, 1922, 1925).
Телеграма Донгубревкому В. І. Леніну, О. І. Рикову, В. Я. Чубарю про погіршення стану вугільної промисловості, страйки, хаос, відсутність керівництва (оп. 2, спр. 73, 1920). Списки установ, державних і приватних підприємств,
торгівельних спілок, артілей. Акти обстеження підприємств, побутових умов
робітників.
Інформаційні зведення, доповіді, звіти губернського й повітового ревкомів, надзвичайних комісій, виконкомів про політичний й економічний стан у
губернії, ставлення населення до радянської влади, НЕПу, про вихід робітників
з партії, страйки у зв’язку з поганим постачанням продовольством й одягом, голодом, безробіттям, повстання селян у зв’язку із проведенням продрозверстки,
контрреволюційну агітацію, існування в губернії підпільних антирадянських
організацій меншовиків, есерів, монархістів, націоналістів, релігійних сект, товариства “есперанто”, культурно-просвітнього товариства “Толстовців” у м. Дебальцеве (1921). Листівки партії лівих есерів м. Слов’янська, що агітують проти
радянської влади (оп. 2, спр. 89, 1922). Огляд страйкового руху на промислових
підприємствах Донецької губернії. Список ініціаторів страйкового руху (оп. 2,
спр. 109, 1923). Списки колишніх білих офіцерів і чиновників царського уряду,
які були на службі в Донецькому губвиконкомі й окрвиконкомах (1923), меншовиків, зареєстрованих у Юзівському районі (оп. 2, спр. 27, 1920).
Накази НК про боротьбу з розкраданням вугілля, спекуляцією, введення
державної монополії на сіль, охорону продовольчих складів (1921). Протоколи засідань колегії губНК про обвинувачення громадян у контрреволюційній
діяльності, у зберіганні зброї, підбурюванні робітників, спекуляції, саботажі,
агітації проти радянської влади (1921). Звіти, огляди, зведення губНК, міліції,
ревкомів, виконкомів про бандитизм, воєнні дії з армією Махно. Листівки штабу армії Махно (оп. 2, спр. 19, 21, 1920).
Постанови ВУЦВК, губвиконкому, доповідні записки, телеграми, листування про закриття церков, монастирів, синагог, костьолів. Протоколи засідань
комісій про відокремлення церкви від держави, про вилучення церковних цінностей. Акти передачі церковного майна клубам і музеям. Списки релігійних
громад, сект. Оперативні зведення губДПУ про створення Донецької єпархії
на Донецькому єпархіальному з’їзді 12 квітня 1923 р., про підтримку керівництвом Донецької єпархії рішення уряду про відокремлення церкви від держави,
усунення патріарха Тихона від керівництва церквою, про розкол церкви (оп. 2,
спр. 109, 1923).
Циркуляри, декрети, інструкції НКВС, листування про реєстрацію й відправлення на батьківщину іноземнопідданих, заснування латиського національного комітету з відправлення біженців, доповіді про роботу серед китайського населення на рудниках. Статут спілки китайських робітників на Україні
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(1922). Списки, заяви, анкети іноземнопідданих, зареєстрованих по районах
Донецької губернії (оп. 2, спр. 21, 1920). Постанови, інструкції ВЦВК і РНК
СРСР, ВУЦВК, губвиконкому, листування про адміністративно-територіальний
устрій губернії. Списки районів, волостей, повітів, населених пунктів губернії
із зазначенням кількості населення. Документи про передачу Шахтинського й
Таганрозького округів Донецької губернії Росії (оп. 1, спр. 74а, 1924). Карта
Донецького кам’яновугільного басейну з позначенням рудників (оп. 2, спр. 251,
1921). Розпорядження, плани, звіти, протоколи, ліквідаційні баланси, листування про ліквідацію губвиконкому і його відділів (1925–1926). Анкети, списки,
особові справи співробітників губернського, волосних, повітових виконкомів.
Списки осіб, позбавлених виборчих прав.

Повітові виконавчі комітети рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів (повітвиконкоми)
6 фондів, спр. 1047, 1920–1923 рр. Описи, каталог.
Почали свою діяльність у квітні 1920 р. відповідно до постанови Раднаркому
України від 8 лютого 1919 р. “Про організацію місцевих органів радянської
влади й порядок управління”. Обиралися на повітових з’їздах рад, були виконавчими й розпорядчими органами влади в повітах. Підпорядковувалися губвиконкому. Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про
адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії”. У фонді Маріупольського повітового виконкому є документи Маріупольського тимчасового повітового виконкому за березень 1919 р.

Постанови й накази губернського, повітових виконкомів, їхніх відділів,
ревкомів, військкоматів. Постанови й резолюції 1 губернського з’їзду КНС
(ф. Р-1203, оп. 1, спр. 4, 1920). Протоколи окружних, повітових, районних, волосних з’їздів рад, засідань президій повітових виконкомів та їхніх відділів,
волосних і сільських виконкомів, економічних нарад про націоналізацію й
денаціоналізацію легкої й середньої промисловості, домобудівництв, здачу в
оренду підприємств, пуск Костянтинівського скляного заводу, Слов’янських солеварень, доменної печі на Юзівському металургійному заводі (1921), завдання
сільськогосподарських кооперативів в умовах НЕПу. Статут кооперативу “Трудовий рибалка” (ф. Р-1203, 1923).
Звіти, доповіді, зведення про роботу повітових і волосних ревкомів, виконкомів, їхніх відділів, КНС, РСІ про політичний стан повітів, стан і відновлення промисловості, НЕП, розподіл землі, допомогу родинам червоноармійців (1920–1922). Списки націоналізованих підприємств Бахмутського повіту
(ф. Р-1527, спр. 44а, 1921–1923), осіб, майно яких підлягає націоналізації
(ф. Р-1439, спр. 10, 1922–1923). Положення про повітові економнаради,
підрайонні КНС. Протоколи, доповіді, листування повітових комісій про надання допомоги голодуючим Донбасу й Поволжя, постачання робітників, боротьбу
зі спекуляцією, організацію допомоги англійським робітникам (ф. Р-1203, спр.
60, 1922).
Статут 1 Бахмутської інтернаціональної дружини скаутів. Статути союзу
Південноросійських колоністів і громадян Німеччини (ф. Р-522, 1921), Союзу
Південноросійських еллінців (ф. Р-1203, 1922). Характеристика географічного
й економічного стану Юзівського району (ф. Р-522, спр. 44). Списки населених
пунктів Юзівського, Маріупольського й Бахмутського повітів. Протоколи засідань комісій про встановлення границь м. Маріуполя (ф. Р-1203, спр195, 1922),
границь волостей у Бахмутському повіті (ф. Р-1527, спр. 41, 1922–1923). Протоколи засідань комісій по вилученню церковних цінностей. Договори релігійних
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установ з виконкомами про оренду приміщень, акти, списки вилучення церковних цінностей. Списки церков Юзівського району (ф. Р-522, спр. 218, 1922).
Акти, відомості про збитки, нанесені імперіалістичною й громадянською війнами Бахмутському, Маріупольському і Юзівському повітам. Списки біженців
з Литви й Польщі (ф. Р-1527, оп. 2, спр. 62, 1922). Акти, листування, списки
реєстрації військовополонених, іноземнопідданих. Справи про виїзд за кордон,
вихід з українського громадянства.
Структура, штати повітових виконкомів і сільських рад. Списки відповідальних працівників повітових виконкомів та їхніх відділів. Списки осіб, позбавлених виборчих прав.
Бахмутський, ф. Р-1527, спр. 114, 1920–1923 рр.
Гришинський, ф. Р-313, спр. 6, 1920–1922 рр.
Дебальцівський, ф. Р-2579, спр. 3, 1921–1922 рр.
Маріупольський, ф. Р-1203, спр. 311, 1920–1923 рр.
Слов’янський, ф. Р-1489, спр. 245, 1920–1923 рр.
Юзівський, ф. Р-522, спр. 368, 1920–1923 рр.

Підрайонні виконавчі комітети рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів (підрайвиконкоми)
2 фонди, спр. 44, 1920–1921 рр. Описи.
Створені в червні 1920 р. для більш оперативного керівництва низовими радами.
До складу підрайонів входило по декілька волостей. Обиралися з’їздами селищних і сільських рад. Були вищими органами влади в підрайонах у період між
з’їздами. Ліквідовані в 1922 р.

Протоколи підрайонних з’їздів рад, засідань підрайвиконкомів, об’єднаних
засідань Юзівського підрайрвиконкому й виконкому (вересень 1920 р.), сільських і рудничних рад, КНС, комісій із проведення тижня допомоги фронту,
про виконання декрету про відокремлення церкви від держави (1921). Накази
підрайвиконкомів. Доповіді про діяльність відділів підрайвиконкомів, сільських і рудничних рад. Відомості про чисельність населення й списки населених
пунктів.
Старо-Михайлівський, ф. Р-229, спр. 16, 1920–1921 рр.
Юзівський, ф. Р-630, спр. 28, 1920–1921 рр.

Волосні виконавчі комітети рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (волвиконкоми)
62 фонду, спр. 1757, 1917–1924 рр. Описи, каталог
Створені на підставі постанови Раднаркому України від 8 лютого 1919 р. “Про
організацію місцевих органів Радянської влади й порядок управління”. Обиралися на волосних з’їздах Рад і були виконавчими й розпорядчими органами влади у
волостях. Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про
адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії” у зв’язку з утворенням округів і районів.

Постанови, накази губернського, повітових і волосних виконкомів. Протоколи волосних з’їздів рад, засідань волосних і сільських виконкомів, ревкомів, КНС. Звіти й доповіді про діяльність волвиконкомів. Відомості, листування про кількість землі й чисельність населення у волостях, сімейно-майнове
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положення громадян, про націоналізацію землі й землеустрій, про проведення
продрозверстки, перехід від продрозверстки до продподатку (ф. Р-1219), роботу
земельних відділів, трудову й гужову повинність населення, наявність шкіл і
культурно-освітніх установ, ліквідацію неграмотності, відокремлення церкви
від держави, а школи від церкви (ф. Р-205, ф. Р-225), про організацію допомоги
голодуючим, про здачу в оренду млинів і олійниць. Протоколи засідань волосних комісій з вилучення церковного майна. Описи церковного майна, зведення про політичний стан волостей. Списки торгово-промислових підприємств
і вітряків, населених пунктів у волостях. Списки іноземців, що проживають
у волостях, що служать у комітетах АРА (американської робітничої асоціації)
(ф. Р-200). Списки позбавлених виборчих прав.
Авдоть’їнський, ф. Р-285, спр. 55, 1921–1923 рр.
Анадольський, ф. Р-1312, спр. 8, 1920–1922 рр.
Андріївський, ф. Р-348, спр. 136, 1920–1923 рр.
Андрієво-Клевцовський, ф. Р-784, спр. 12, 1920–1922 рр.
Апостоловський, ф. Р-1220, спр. 20, 1920–1922 рр.
Багатирський, ф. Р-1063, спр. 2, 1922–1923 рр.
Великоянисольський, ф. Р-126, спр. 82, 1917–1922 рр.
Волноваський, ф. Р-1311, спр. 10, 1920–1922 рр.
Врем´євський, ф. Р-121, спр. 41, 1920–1922 рр.
Галицинівський, ф. Р-206, спр. 48, 1920–1923 рр.
Грабовський, ф. Р-893, спр. 14, 1920–1923 рр.
Гродівський, ф. Р-937, спр. 2, 1921–1922 рр.
Дмитрівський, ф. Р-1313, спр. 13, 1920–1922 рр.
Єлизаветівський, ф. Р-272, спр. 47, 1921–1923 рр.
Єсаулівський, ф. Р-1908, спр. 11, 1921–1922 рр.
Златоустівський, ф. Р-1209, спр. 64, 1919–1923 рр.
Золотоколодезянський, ф. Р-2844, спр. 1, 1919 р.
Зуївський, ф. Р-217, спр. 21, 1920–1923 рр.
Іванівський, ф. Р-1287, спр. 46, 1920–1922 рр.
Калинівський, ф. Р-290, спр. 4, 1921–1923 рр.
Камишевахський, ф. Р-1519, спр. 4, 1921–1922 рр.
Картушинський, ф. Р-1907, спр. 8, 1921–1923 рр.
Костянтинопольський, ф. Р-114, спр. 7, 1922 р.
Красногорівський, ф. Р-256, спр. 8, 1922–1923 рр.
Крестівський, ф. Р-1340, спр. 2, 1920 р.
Мангушський, ф. Р-1334, спр. 9, 1922–1923 рр.
Мар’їнський, ф. Р-205, спр. 53, 1920–1923 рр.
Мемрикський, ф. Р-207, спр. 1, 1922–1923 рр.
Миколаївський, ф. Р-813, спр. 39, 1920–1923 рр.
Нижньо-Кринський, ф. Р-1017, спр. 2, 1921 р.
Новоандріївський, ф. Р-271, спр. 16, 1921–1923 рр.
Новокаракубський, ф. Р-1230, спр. 30, 1921–1923 рр.
Новокерменчикський, ф. Р-1232, спр. 4, 1920–1921 рр.
Новомихайлівський, ф. Р-225, спр. 38, 1921–1922 рр.
Новосілківський, ф. Р-2469, спр. 2, 1923 р.
Новотроїцький, ф. Р-200, спр. 38, 1921–1923 рр.
Олександро-Невський, ф. Р-1236, спр. 163, 1920–1923 рр.
Олексієво-Орловський, ф. Р-841, спр. 21, 1921–1923 рр.
Оленівський, ф. Р-287, спр. 96, 1921–1923 рр.
Ольгинський, ф. Р-276, спр. 21, 1920–1923 рр.
Ольховатський, ф. Р-914, спр. 7, 1920–1922 рр.
Павлівський, ф. Р-267, спр. 48, 1920–1923 рр.
Павлопольський, ф. Р-1352, спр. 6, 1920–1922 рр.
Петрівський, ф. Р-2651, спр. 5, 1918–1920 рр.
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Платонівський, ф. Р-1426, спр. 5, 1919–1922 рр.
Романівський, ф. Р-1223, спр. 55, 1920–1923 рр.
Сартанський, ф. Р-1347, спр. 5, 1920, 1922 рр.
Святодухівський, ф. Р-1342, спр. 2, 1922 р.
Селидівський, ф. Р-202, спр. 75, 1920–1923 рр.
Скотуватський, ф. Р-339, спр. 21, 1920–1922 рр.
Слов’янський, ф. Р-2637, спр. 3, 1919 р.
Старо-Керменчикський, ф. Р-1288, спр. 23, 1918–1921 рр.
Старо-Михайлівський, ф. Р-227, спр. 5, 1920–1922 рр.
Стретенський, ф. Р-1241, спр. 41, 1918–1922 рр.
Стильський, ф. Р-515, спр. 35, 1922–1923 рр.
Талаківський, ф. Р-1374, спр. 12, 1920–1921 рр.
Улаклицький, ф. Р-347, спр. 15, 1920–1923 рр.
Урзуфський, ф. Р-1366, спр. 42, 1920–1923 рр.
Чермаликський, ф. Р-1349, спр. 51, 1920–1923 рр.
Чистяківський, ф. Р-2427, спр. 30, 1921–1924 рр.
Ялтинський, ф. Р-1219, спр. 69, 1919–1924 рр.
Ясинуватський, ф. Р-944, спр. 3, 1920–1922 рр.

Окружні виконавчі комітети рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів (окрвиконкоми)
3 фонди, спр. 2749, 1920–1931 рр. Описи, каталог.
Утворені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії”. Обиралися на окружних з’їздах
рад і були виконавчими й розпорядчими органами влади в округах. Підпорядковувалися губвиконкому, а з ліквідацією в 1925 р. губернії – безпосередньо
ВУЦВК. Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 2 вересня
1930 р. “Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему керування”.
У фондах є документи за 1921–1922 рр., що відносяться до діяльності повітових
виконкомів і документи ліквідаційної комісії за 1931 р. На зберіганні є документи
осередків КП(б)У Артемівського окрвиконкому (ф. П-158, 1925–1930) і Маріупольського окрвиконкому (ф. П-343, 1925–1929).

Постанови, накази, протоколи засідань губернського, окружних виконкомів та їхніх відділів, районних, селищних, сільських і рудничних Рад, економнарад, виборчих, ревізійних комісій про п’ятирічний план розвитку народного
господарства Сталінського округу (ф. Р-2, оп. 1, спр. 899, 1927/1928–1931/1932),
про відбудову й переобладнання шахт, колективізацію сільського господарства
та затвердження списків куркульських господарств, що підлягають розкуркулюванню й виселенню, організацію Сталінського медінституту (ф. Р-2, оп. 1,
спр. 973, 1929), Сталінського вечірнього робітничого університету, Донецького
крайового архіву (ф. Р-2, оп. 1, спр. 221, 1930), будівництво Будинку Рад, Держбанку, клубу-театру металістів, трамвая, центрального водопроводу, спорудження в Сталінському окрузі Карловського водоймища (1930), надання допомоги голодуючим, населенню Криму, що постраждало від землетрусу (1927),
українізацію державного апарату, сприяння будівництву Дніпрогесу (ф. Р-2,
оп. 1, спр. 931, 1929), увічнення пам’яті І. Я. Франко, В. І. Леніна.
Характеристики географічного, економічного й політичного стану округів. Відомості про роботу рудоуправлінь комбінату “Донвугілля” (1923),
відбудування й реконструкцію підприємств “Південсталі” (1924), стан Маріупольського торговельного порту (1924), роботу КНС, сільськогосподарських
кооперативів, електрифікацію, кіно й радіофікацію селищ. Списки приватних,
державних і націоналізованих підприємств.
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Плани й звіти про роботу окружних, міських, волосних, сільських виконкомів, їхніх відділів і секцій. Інформаційні зведення, доповіді, звіти органів
ДПУ про політичний стан в округах, боротьбу з куркульством, страйки і волинки робітників (ф. Р-2, оп. 2, спр. 97), антирадянську агітацію, невдоволення
робітників металургійної й кам’яновугільної промисловості, селян Сталінського округу державною політикою, антисемітські прояви (ф. Р-2, оп. 2, спр. 92, 95,
97, 103, 104, 1927), про боротьбу з бандитизмом і самогоноварінням. Матеріали
про адміністративне виселення колишніх поміщиків (ф. Р-2, оп. 2, спр. 31, 52;
ф. Р-1169, оп. 1, спр. 133, 153, 1925–1926). Спецзведення органів ДПУ про
відвідування Сталінського округу австрійською, американською, німецькою,
скандинавською робітничими делегаціями (ф. Р-2, оп. 2, спр. 92, 97, 1927).
Документи про адміністративний поділ, установлення границь округів,
районів, розформування Сталінського району й установлення межі м. Сталіно
(ф. Р-2, оп. 1, спр. 815, 1926), план розвитку міст Сталіно й Макіївки (1927),
перейменування населених пунктів. Списки населених пунктів, відомості про
кількість населення в них. Інструкції, протоколи засідань окружних бюро національних меншин. Листування про виділення грецьких і німецьких адміністративно-національних одиниць. Акти обстеження німецьких, грецьких, єврейських сільрад.
Списки й описи майна церков, акти вилучення церковних цінностей. Відомості, довідки про кількість закритих церков. Реєстраційні картки на служителів релігійних культів. Статути Союзу Південноросійських колоністів німецької національності (ф. Р-1202, 1922–1923), кооперативної спілки рибалок
Маріупольського округу, акціонерного товариства “Погрузка” (ф. Р-1202, 1927),
сільськогосподарського й промислового банків (ф. Р-1169, 1923), релігійних
товариств, машинотракторного кооперативного товариства (1929), товариства
сприяння ліквідації неграмотності (1925).
Списки й анкети іноземнопідданих, осіб, позбавлених виборчих прав.
Списки відповідальних працівників. Особові справи співробітників окружних,
районних і сільських рад.
Артемівський, ф. Р-1169, спр. 518, 1922–1931 рр.
Маріупольський, ф. Р-1202, спр. 682, 1920–1931 рр.
Сталінський, ф. Р-2, спр. 1549, 1922–1931 рр.

Виконавчі комітети рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів на рудниках і заводах
10 фондів, спр. 166, 1917–1929, 1933 рр. Описи, каталог.
Обиралися після лютневої революції 1917 р. Здійснювали контроль за діяльністю підприємств, домагалися 8-годинного робочого дня, підвищення зарплати,
поліпшення житлово-побутових умов робітників. Ліквідовані наприкінці 20-х–
початку 30-х років, коли були розширені права міських рад та їхніх виконкомів у
питаннях контролю за діяльністю підприємств.

Протоколи засідань виконкомів, їхніх секцій і комісій, загальних зборів
робітників та службовців заводів. Плани, звіти, листування про діяльність виконкомів і їхніх секцій, роботу підприємств, про реалізацію 2-ї позики індустріалізації (ф. Р-1243, 1928 р.), боротьбу з безпритульністю (ф. Р-1243), роботу
бібліотек, театрів, лікарень, перевибори рад, постачання робітників продуктами, роботу гужового й автомобільного транспорту, українізацію заводу ім.Ілліча
(ф. Р-1243). Акти обстеження санітарного стану шкіл, лікарень, житлових будинків, житлових умов робітників заводу ім. Ілліча (ф. Р-1243). Патенти при82

ватних промисловців (ф. Р-1243), накази керуючого Маріупольськими заводами. Списки членів ради, виборців.
Виконком ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при рудниках Берестово-Кринських кам’яновугільних шахт, сел. Ханженкове Бахмут
ського повіту, ф. Р-336, спр. 2, 1919–1921 рр.
Виконком ради робітничих депутатів Павлівського рудника, ф. Р-2605, спр. 1,
1917–1919 рр.
Виконком ради робітничих депутатів Нью-Йоркських заводів, сел. Нью-Йорк
Бахмутського повіту, ф. Р-2621, спр. 5, 1917–1918 рр.
Виконком ради робітничих і солдатських депутатів артилерійського заводу,
ст. Юзівка, ф. Р-2622, спр. 3, 1917–1918 рр.
Виконком ради робітничих депутатів Гришинського рудника, ф. Р-2626, спр. 4,
1918–1919 рр.
Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь, ф. Р-1243, спр. 136, 1921, 1924–
1929 рр.
Петровська руднична рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно, ф. Р-1056, спр. 3 1924–1926 рр.
Рутченківська руднична рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно, ф. Р-1412, спр. 2, 1933 р.
Рада робітничих і солдатських депутатів Макіївського гірничого району,
м. Макіївка, ф. Р-2634, спр. 2, 1918 р.
Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при ДонецкоЮр’ївському металургійному заводі, ф. Р-2636, спр. 8, 1919 р.

Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних
депутатів (облвиконком)
ф. Р-2794, спр. 11320, 1934–1941, 1943–1996 рр. Описи, каталог,
огляд фонду
Створений на підставі постанови ВУЦВК від 2 липня 1932 р. “Про утворення
Донецької області” як Донецький обласний виконавчий комітет рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів. Згідно з Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 3 червня 1938 р. Донецька область була розділена на Сталінську
і Ворошиловоградську, а Донецький облвиконком перейменований у Сталінський. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. став іменуватися виконавчим комітетом Сталінської обласної ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1961 р. Сталінська область була перейменована в Донецьку, а Сталінський облвиконком у Донецький. Із січня 1963 р.
по грудень 1964 р. існували виконкоми Донецької обласної промислової ради
депутатів трудящих і Донецької обласної сільської ради депутатів трудящих. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-431, 1933–1939, 1944–1987).

Протоколи, стенограми II обласного з’їзду рад (оп. 2, спр. 1а, 1935), сесій
обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради, засідань виконкому,
нарад працівників виконкомів міських і районних рад, передовиків сільського
господарства про підсумки виконання народногосподарських планів, затвердження місцевих бюджетів, розвиток енергетики, вугільної, металургійної галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, будівництва,
освіти, культури, охорони здоров’я.
Звіти, доповідні записки, інформації, листування з Радою Міністрів
СРСР і Радою Міністрів УРСР із питань планування народного господарства,
торгівлі, ціноутворення, виробництва товарів народного споживання, побутово83

го обслуговування населення, автотранспорту, капітального будівництва й реконструкції населених пунктів, будівництва доріг, агропромислової діяльності
та ін. Документи про реалізацію в Донецькій області Указу Президії Верховної
Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. “Про виселення з Української РСР осіб, що
злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві й ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя”. Інформації міськвиконкомів про
обговорення проекту закону “Про посилення боротьби з антигромадськими, паразитичними елементами в УРСР” (1958).
Постанови, рішення, розпорядження, стенограми нарад про організацію
міських і районних комісій з обліку збитків, нанесених німецькими загарбниками, допомоги колгоспам, відновлення транспорту й зв’язку у звільнених
районах (1943–1944). Лист жінок м. Караганди про збір коштів для організації
дитячого будинку для дітей-сиріт Донбасу (оп. 1, спр. 120, 1944).
Матеріали про організаційно-масову роботу міських і районних рад,
зміцнення сільських рад, роботу самодіяльних громадських організацій, участь
у Всесоюзній сільськогосподарській виставці, проведення районних й обласної сільськогосподарських виставок (1951), перехід підприємств на 7-годинний
робочий день, п’ятиденний робочий тиждень, про хід обговорення проекту
конституції (1977), про виконання заходів щодо охорони й раціонального використання землі. Рішення, розпорядження, плани, звіти про переселення трудящих у райони освоєння цілинних і перелогових земель, прийом і працевлаштування родин, що постраждали від землетрусу в Ташкенті (1966), про допомогу
населенню, яке прибуває в область із зони Чорнобильської АЕС, про умови оплати праці з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (1986).
Накази, списки, листування з питань репатріації громадян, що перебувають за кордоном (1943–1954).
Укази Президій Верховної Ради СРСР й УРСР, рішення облвиконкому,
довідки, схеми, економічні характеристики, листування про зміну адміністративно-територіального поділу, перейменування населених пунктів, в тому
числі м. Сталіно в м. Донецьк (оп. 2, спр. 794, 1961), про утворення районів у
м. Сталіно (оп. 2, спр. 5, 1937).
Протоколи, плани заходів, інформації про вручення області орденів Леніна (1958, 1970), проведення 150-літнього ювілею від дня народження Т. Г. Шевченко, ювілеїв звільнення Донбасу від німецьких окупантів. Укази, протоколи
вручення орденів і медалей. Списки нагороджених медалями “За відновлення
вугільних шахт Донбасу”, “За відновлення чорної металургії Півдня”, “Ветеран
праці”.
Списки підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів, нагороджених
орденами й медалями, пам’ятними прапорами. Документи виборчих комісій,
списки й біографії депутатів Верховної Ради СРСР й УРСР, обласної ради.
Списки керівників міських і районних виконкомів.

Виконавчі комітети районних рад народних депутатів
38 фондів, спр. 18906, 1917–1935, 1939–1941, 1943–1996 рр. Описи,
каталог.
Створені як виконкоми районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії”. Обиралися на районних з’їздах рад й у період між з’їздами були вищим органом влади в районі.
Підпорядковувалися окрвиконкомам, після ліквідації округів в 1930 р. – ВУЦВК,
з утворенням у 1932 р. Донецької області – облвиконкому. З 1937 р. називалися
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виконкомами районних рад депутатів трудящих, з 1977 р. – виконкомами рад народних депутатів, У фондах є документи адміністративно-економічних районів,
що існували до 1923 р. На зберіганні є документи первинних партійних організацій райвиконкомів області.

Протоколи районних з’їздів рад, КНС (1920–1926), сесій і засідань виконкомів, постійних комісій, районних економічних нарад про розвиток промисловості й сільського господарства, землевпорядження (1920–1923), НЕП,
створення колгоспів, розкуркулювання, конфіскацію майна селянства (1929–
1931), виселення колгоспників за невироблення мінімуму трудоднів (1948), зміни в адміністративно-територіальному поділі, роботу шкіл і лікарень, боротьбу
з голодом й епідемічними захворюваннями.
Протоколи засідань комітету про обводнювання Чистяківського району
(ф. Р-870, оп. 1, спр. 97, 1922); Чистяківської районної комісії захисту дітей
(ф. Р-870, оп. 1, спр. 121, 1922). Плани, акти, доповіді про роботу райвиконкомів і їхніх відділів, постійних комісій, промислових підприємств, колгоспів,
виконання планів житлового й культурно-побутового будівництва, благоустрій
населених пунктів, охорону природи, заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю, працевлаштування молоді. Довідки, інформації про реалізацію державних позик, колективізацію сільського господарства, проведення суботників
і недільників, організацію КНС (1920–1921) і сільських Рад, українізацію шкіл.
Акти, довідки про збитки, заподіяні колгоспам, підприємствам й організаціям
районів нацистськими загарбниками.
Акти обстеження майнового положення селян (ф. Р-299, 1928). Список великих землевласників-селян Гришинської волості (ф. Р-1475, оп. 1,
спр. 17, 1918). Листування про виселення колишніх поміщиків, відомості про
їхнє майно (ф. Р-1475, 1925–1926). Документи про влаштування переселенців, які прибули з Польщі (1944–1948), репатріантів з Німеччини (ф. Р-299,
ф. Р-1475, 1946–1948). Економічні характеристики селищних і сільських Рад,
списки населених пунктів. Інформації, довідки, листування про облік релігійних установ, відокремлення церкви від держави. Реєстраційні картки релігійних установ, опис церковного майна (ф. Р-1475, 1925–1926).
Документи виборчих комісій. Списки делегатів II Всеукраїнського з’їзду
КНС (ф. Р-540, оп. 1, спр. 84, 1922), районних з’їздів рад (1925–1927), керівників. Документи про нагородження медаллю “За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. ”, присвоєння почесних звань.
Авдіївський, ф. Р-299, спр. 156, 1925–1930, 1943–1963 рр.
Амвросіївський, ф. Р-2756, спр. 1120, 1925, 1931, 1939–1941, 1943–1985 рр.
Андріївський, ф. Р-298, спр. 190, 1923–1928, 1947–1959 рр.
Артемівський, ф. Р-1947, спр. 793, 1917–1918, 1920, 1926–1927, 1943–1986 рр.
Великоновосілківський, ф. Р-6061, спр. 708, 1943–1985 рр.
Волноваський, ф. Р-635, спр. 878, 1920–1922, 1924–1925, 1943–1985 рр.
Володарський, ф. Р-3088, спр. 777, 1923, 1924, 1943–1985 рр.
Дебальцівський, ф. Р-4211, спр. 122, 1943–1960 рр.
Дзержинський, ф. Р-3738, спр. 184, 1943–1962 рр.
Добропільський, ф. Р-4195, спр. 576, 1943–1962, 1966–1980 рр.
Костянтинівський, ф. Р-2849, спр. 896, 1943–1962, 1965–1987 рр.
Краматорський, ф. Р-2652, спр. 62, 1918–1919 р.
Красноармійський, ф. Р-1475, спр. 1019, 1917–1919, 1923–1928, 1930, 1943–
1992 рр.
Краснолиманський, ф. Р-1911, спр. 750, 1925, 1927–1931, 1943, 1947, 1950, 1953,
1955–1962, 1976–1985 рр.
Макіївський, ф. Р-284, спр. 12, 1921, 1923–1924, 1926, 1928–1930 рр.
Мар’їнський, ф. Р-201, спр. 1403, 1923–1930, 1944–1980 рр.
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Новоазовський, ф. Р-1269, спр. 1069, 1924–1930, 1939, 1943–1986 рр.
Новоселківський, ф. Р-1271, спр. 110, 1923–1935 рр.
Ольгинський, ф. Р-5607, спр. 41, 1951–1959 рр.
Олександрівський, ф. Р-5713, спр. 774, 1944–1987 рр.
Олександроневський, ф. Р-1218, спр. 15, 1922–1923 рр.
Павлівський, ф. Р-934, спр. 63, 1922–1927, 1929–1932 рр.
Першотравневий, ф. Р-4376, спр. 606, 1946–1961, 1967–1985 рр.
Приморський, ф. Р-2769, спр. 166, 1946–1959 рр.
Селидівський, ф. Р-230, спр. 181, 1922–1932, 1943–1962 рр.
Сартанський, ф. Р-1273, спр. 12, 1920–1922 рр.
Слов’янський, ф. Р-3579, спр. 804, 1943–1985 рр.
Сніжнянський, ф. Р-2965, спр. 137, 1943–1962 рр.
Сталінський, ф. Р-277, спр. 13, 1922–1926 рр.
Старобешівський, ф. Р-180, спр. 1259, 1923–1932, 1944–1985 рр.
Тельманівський, ф. Р-4081, спр. 1028, 1944–1962, 1967–1985 рр.
Харцизький, ф. Р-2157, спр. 282, 1926, 1943–1962 рр.
Чистяківський, ф. Р-870, спр. 298, 1920–1929 рр.
Шахтарський, ф. Р-4563, спр. 1332, 1943–1962, 1965–1996 рр.
Юзівський, ф. Р-540, спр. 171, 1920–1921 рр.
Ялтинський, ф. Р-1552, спр. 3, 1923–1924 рр.
Ямський, ф. Р-4025, спр. 201, 1943–1959 рр.
Ясинуватський, ф. Р-5278, спр. 695, 1965–1985 рр.
Партійні організації райвиконкомів області:
Амвросіївського, ф. П-2709, 1934–1941, 1944–1987 рр.
Андріївського, ф. П-1337, 1938–1940, 1944–1958 рр.
Артемівського, ф. П-2178, 1944–1957, 1969–1981 рр.
Великоновосілківського, ф. П-448, 1933–1941, 1944–1987 рр.
Волноваського, ф. П-1854, 1935–1941, 1943–1987 рр.
Володарського, ф. П-4103, 1934–1940, 1943–1987 рр.
Добропільського, ф. П-1240 1935–1940, 1943–1987 рр.
Єнакієвського, ф. П-3185, 1944–1958 рр.
Костянтинівського, ф. П-2886, 1930, 1939–1941, 1945–1987 рр.
Красноармійського, ф. П-1630, 1928–1940, 1944–1987 рр.
Краснолиманського, ф. П-393, 1934–1940, 1946–1981 рр.
Мар’їнського, ф. П-1932, 1934–1941, 1943–1988 рр.
Новоазовського, ф. П-733, 1935–1941, 1943–1987 рр.
Олександрівського, ф. П-3131, 1935–1941, 1944–1988 рр.
Першотравневого, ф. П-2843, 1944–1987 рр.
Приморського, ф. П-2580, 1946–1957 рр.
Слов’янського, ф. П-998, 1934–1940, 1943–1987 рр.
Сніжнянського, ф. П-1311, 1936–1940, 1943–1956 рр.
Старобешівського, ф. П-1411, 1933–1941, 1943–1987 рр.
Старомлинівського, ф. П-3361, 1936–1939, 1943–1959 рр.
Тельманівського, ф. П-3227, 1935–1940, 1944–1987 рр.
Харцизького, ф. П-406, 1936–1941, 1944–1962 рр.
Шахтарського, ф. П-6587, 1940, 1946–1987 рр.
Ямського, ф. П-1346, 1939–1941, 1944–1959 рр.
Ясинуватського, ф. П-2791, 1944–1981 рр.

Виконавчі комітети міських рад народних депутатів
і районних рад міст
65 фондів, спр. 56656, 1922, 1926–1941, 1943–1991 рр.
Описи, каталог.
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В Артемівську, Горлівці, Маріуполі, Слов’янську – створені в 1917 р. Більшість
міськвиконкомів створені в 20–30-і роки у зв’язку з перетворенням селищ у міста. Іменувалися виконкомами міських рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. З 1937 р. стали називатися виконкомами міських рад депутатів трудящих, з 1977 р. – народних депутатів. У Макіївці й Маріуполі районний
розподіл був уведений в 1938 р., у Горлівці – в 1941 р. На зберіганні є документи
первинних партійних організацій міськвиконкомів і районних рад міст.

Протоколи пленумів, сесій, засідань президій і виконкомів міських і
районних рад, постійних комісій, звіти й інформації про їхню роботу. Доповідні записки, протоколи, звіти про переустаткування заводу “Перемога праці”
(ф. Р-1180, 1927), роботу біржі праці (ф. Р-1180, 1927), передачу будинку синагоги під клуб юних піонерів (ф. Р-1180, 1926), ліквідацію кубел у м. Артемів
ську (ф. Р-1180, 1927), роботу ощадних кас і поштово-телеграфних контор
(ф. Р-1180, 1927), ліквідацію неграмотності, допомогу Червоній армії й безпритульним дітям (ф. Р-303, 1922–1923).
Листування, звіти, інформації про розвиток промисловості, капітальне будівництво, комунальне господарство, торгівлю, охорону здоров’я, освіту, побутове обслуговування. Економічна характеристика м. Краматорська
(ф. Р-3440, 1960).
Акти, довідки про збитки, заподіяні нацистськими окупантами підприємствам й організаціям, міському господарству. Інформації й листування про
збір грошей на будівництво танкової колони “Маріуполь мстить” (ф. Р-1266,
1944), про відновлення міського господарства. Списки репатрійованих громадян (ф. Р-1266, 1945–1948), осіб, що були переселені на цілинні землі (ф. Р- 266,
1954).
Документи про нагородження медаллю “За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. ”, ювілейною медаллю “30 років перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. ”. Схема побудови Артемівської міськради (ф. Р-1180, 1927). Списки найстаріших жителів м. Артемівська (1946),
почесних громадян м. Макіївки (1969). Документи про вибори в міські й районні ради.
Авдіївський, ф. Р-5291, спр. 313, 1957–1985 рр.
Амвросіївський, ф. Р-3518, спр. 682, 1943–1985 рр.
Артемівський, ф. Р-1180, спр. 1693, 1926–1941, 1943–1985 рр.
Артемівський (м. Дзержинська), ф. Р-3736, спр. 374, 1943–1985 рр.
Білицький (м. Добропілля), ф. Р-6101, спр. 295, 1965–1985 рр.
Білозерський, ф. Р-6145, спр. 353, 1967–1985 рр.
Волноваський, ф. Р-5724, спр. 599, 1943–1985 рр.
Вуглегірський, ф. Р-4385, спр. 331, 1959–1985 рр.
Горлівський, ф. Р-4649, спр. 1653, 1943–1985 рр.
Гірняцький, ф. Р-3749, спр. 360, 1958–1985 рр.
Дебальцівський, ф. Р-5775, спр. 1125, 1943–1991 рр.
Дзержинський, ф. Р-3737, спр. 1182, 1944–1985 рр.
Димитровський, ф. Р-5371, спр. 543, 1965–1985 рр.
Добропільський, ф. Р-4219, спр. 812, 1953–1985 рр.
Докучаєвський, ф. Р-5835, спр. 296, 1955–1980 рр.
Дружківський, ф. Р-3460, спр. 1077, 1943–1985 рр.
Єнакієвський, ф. Р-4383, спр. 1322, 1943–1985 рр.
Жданівський (м. Харцизька), ф. Р-5683, спр. 250, 1967–1981 рр.
Зугреський, ф. Р-5753, спр. 456, 1946, 1950–1985 рр.
Іловайський, ф. Р-5684, спр. 443, 1945–1985 рр.
Карло-Лібкнехтівський, ф. Р-6082, спр. 358, 1965–1985 рр.
Кіровський, ф. Р-5694, спр. 359, 1957–1985 рр.
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Комсомольський, ф. Р-4078, спр. 371, 1957–1985 рр.
Костянтинівський, ф. Р-4872, спр. 1348, 1943–1987 рр.
Краматорський, ф. Р-3440, спр. 2453, 1944–1986 рр.
Красноармійський, ф. Р-3266, спр. 1334, 1943–1985 рр.
Красногорівський (Мар’їнський р-н), ф. Р-4244, спр. 294, 1943–1980 рр.
Краснолиманський, ф. Р-3348, спр. 630, 1943–1985 рр.
Курахівський, ф. Р-3759, спр. 271, 1957–1980 рр.
Макіївський, ф. Р-303, спр. 2248, 1922, 1923, 1943–1985 рр.
Маріупольський, ф. Р-1266, спр. 1923, 1926–1929, 1935–1936, 1943–1985 рр.
Мар’їнський, ф. Р-6752, спр. 39, 1977–1980 рр.
Моспинський, ф. Р-5784, спр. 427, 1944–1990 рр.
Новоазовський, ф. Р-5793, спр. 313, 1967–1985 рр.
Новогродівський, ф. Р-3842, спр. 300, 1958–1985 рр.
Новодонбасівський, ф. Р-2969, спр. 119, 1944–1963 рр.
Новоекономічний, ф. Р-2900, спр. 301, 1944–1972 рр.
Родинський, ф. Р-5372, спр. 396, 1962–1985 рр.
Сіверський, ф. Р-4140, спр. 323, 1961–1985 рр.
Селидівський, ф. Р-3780, спр. 828, 1957–1985 рр.
Слов’яногірський, ф. Р-4079, спр. 318, 1964–1985 рр.
Слов’янський, ф. Р-3307, спр. 1265, 1941, 1943–1985 рр.
Сніжнянський, ф. Р-2964, спр. 954, 1945–1985 рр.
Торезький, ф. Р-3643, спр. 1126, 1934–1939, 1943–1985 рр.
Український, ф. Р-5991, спр. 269, 1963–1983 рр.
Харцизький, ф. Р-5413, спр. 949, 1943–1985 рр.
Часов-Ярський, ф. Р-3259, спр. 789, 1943–1985 рр.
Шахтарський, ф. Р-5254, спр. 1548, 1953–1985 рр.
Юнокомунарівський, ф. Р-5740, спр. 335, 1965–1985 рр.
Ясинуватський, ф. Р-4000, спр. 638, 1943–1985 рр.
Виконкоми районних рад міст:
м. Горлівки:
Калінінський, ф. Р-5212, спр. 760, 1944–1985 рр.
Микитівський, ф. Р-4968, спр. 1319, 1943–1985 рр.
Центрально-Міський, ф. Р-4297, спр. 1639, 1945–1985 рр.
м. Макіївки:
Гірницький, ф. Р-6704, спр. 774, 1975–1985 рр.
Кіровський, ф. Р-3237, спр. 1808, 1947–1985 рр.
Совєтський, ф. Р-4980, спр. 1579, 1943–1985 рр.
Центрально-Міський, ф. Р-5839, спр. 2638, 1946–1985 рр.
Червоногвардійський, ф. Р-3250, спр. 2702, 1943–1985 рр.
м. Маріуполя:
Жовтневий, ф. Р-3051, спр. 1598, 1944–1985 рр.
Іллічевський, ф. Р-3055, спр. 1727, 1943–1985 рр.
Орджонікідзевський, ф. Р-3058, спр. 1878, 1944–1985 рр.
Приморський, ф. Р-3072, спр. 1139, 1943–1958, 1967–1985 рр.
м. Чистякове (Торез):
Південна група, ф. Р-3645, спр. 36, 1936, 1944–1958 рр.
Ст. Чистякове, ф. Р-3648, спр. 45, 1944–1958 рр.
Червона Зірка, ф. Р-3644, спр. 29, 1945–1959 рр.
Парторганізації міськвиконкомів:
Авдіївського, ф. П-5913, 1955–1981 рр.
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Артемівського, ф. П-362, 1929–1940, 1944–1989 рр.
Волноваського, ф. П-3737, 1936–1940, 1946–1952 рр.
Горлівського, ф. П-5234, 1934–1940, 1944–1954, 1957, 1975–1981, 1985 рр.
Дебальцівського, ф. П-1158, 1934–1940, 1943–1987 рр.
Дзержинського, ф. П-1201, 1934–1939, 1946–1987 рр.
Докучаєвського, ф. П-5422, 1955–1963 рр.
Єнакієвського, ф. П-4145, 1924–1930, 1944–1987 рр.
Зугреського, ф. П-3957, 1937–1940, 1944–1977 рр.
Іловайського, ф. П-3938, 1943–1973 рр.
Кіровського, ф. П-6789, 1944–1962 рр.
Комсомольського, ф. П-4380, 1949–1970 рр.
Костянтинівського, ф. П-2643, 1934–1941, 1943–1990 рр.
Краматорського, ф. П-2201, 1929–1941, 1943–1988 рр.
Красноармійського, ф. П-461, 1920–1940, 1943–1981 рр.
Курахівського, ф. П-6425, 1958–1982 рр.
Макіївського, ф. П-871, 1936–1940, 1943–1953 рр.
Моспинського, ф. П-3077, 1943–1951 рр.
Новодонбасівського, ф. П-5063, 1936–1940, 1945–1963 рр.
Слов’янського, ф. П-945, 1921–1940, 1943–1968 рр.
Сніжнянського, ф. П-1313, 1934–1937, 1940, 1944–1987 рр.
Торезького, ф. П-1559, 1933, 1935–1941, 1943–1989 рр.
Харцизького, ф. П-3953, 1945–1987 рр.
Часов-Ярського, ф. П-3856, 1930–1941, 1946–1965 рр.
Шахтарського, ф. П-6690, 1941, 1945–1987 рр.
Ясинуватського, ф. П-2783, 1943–1981 рр.
Парторганізації районних рад міст:
Горлівки:
Калінінського, ф. П-3974, 1944–1987 рр.
Микитівського, ф. П-4013, 1930–1940, 1944–1986 рр.
Центрально-Міського, ф. П-5254, 1944–1981 рр.
Макіївки:
Гірницького, ф. П-8188, 1976–1988 рр.
Кіровського, ф. П-2077, 1944–1988 рр.
Совєтського, ф. П-3057, 1944–1979 рр.
Центрально-Міського, ф. П-1990, 1940, 1944–1987 рр.
Червоногвардійського, ф. П-1150, 1939–1940, 1944–1983 рр.
Маріуполя:
Жовтневого, ф. П-3680, 1944–1972 рр.
Іллічевського, ф. П-4696, 1937–1940, 1943–1986 рр.
Орджонікідзевського, ф. П-2363, 1945–1981 рр.
Приморського, ф. П-2016, 1936–1940, 1944–1957, 1967–1981 рр.

Виконавчі комітети Донецької міської ради народних депутатів і районних рад м. Донецька
12 фондів, спр. 24274, 1923–1937, 1943–1993, 2002, 2003, 2005 р.
Описи, каталог.
Юзівська рада обрана 4 березня 1917 р. У 1924 р. перейменована у Сталінську,
в 1961 р. – у Донецьку. Петровський, Кіровський Пролетарський, Ленінський,
Куйбишевський, Калінінський райвиконкоми були створені в 1937 р. відповідно
до Постанови ЦВК УРСР від 2 вересня 1937 р. В 1967 р. був створений Київсь-
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кий райвиконком, 1973 р. – Ворошиловський райвиконком, в 1980 р. – Будьоннівський. Іменувалися: виконкоми рад робітничих і червоноармійських депутатів. Відповідно до конституції УРСР 1937 р. стали називатися виконкомами
рад депутатів трудящих, відповідно до Конституції 1977 р. – виконкомами рад
народних депутатів. На зберіганні є документи первинних партійних організацій
міської й районних рад.

Протоколи пленумів, сесій, засідань президій і виконкомів міської й
районних рад, постійних комісій, плани й звіти про їхню діяльність. Постанова
Президії ВУЦВК про утворення Донецької області (ф. Р-279, 1932), про ушанування челюскінців (1934). Постанови Президії міськради, рішення міськвиконкому, листування про будівництво соцмістечка (1931), макаронної фабрики
(1933), трамвая, мостових і тротуарів, водопроводу, Будинку Рад (1929), аероклубу, телевізійного центру (1954–1956), стадіону “Локомотив” (1955–1957),
про надання допомоги родинам робітників, що загинули від вибуху газу в шахті
№ 31 тресту “Рутченковвугілля” (1931), українізацію державного апарату й навчальних закладів (1931), перейменування м. Юзівки в м. Сталіно (1924), спорудження пам’ятників: стратонавтам (ф. Р-279, оп. 3, спр. 482, 1950), генералмайорові Гурову (ф. Р-279, оп. 3, спр. 456, 1950).
Звіти, інформації про капітальне будівництво, розвиток промисловості,
комунального господарства, торгівлі, охорони здоров’я, освіти й культури, створення відділення Академії наук України, науково-дослідницьких інститутів й
університету (1964 р.). Відомості по підприємствах Сталінського району про
чисельність трудящих і їхній національний склад (1932). Акти обстеження цехів
машинобудівного заводу, хімічного інституту (ф. Р-279, 1931), Мар’їнського педтехнікуму (ф. Р-279, 1931), сільрад Сталінського р-ну (ф. Р-279, 1932–1933),
майнового положення громадян (ф. Р-1105, 1929 р.). Списки артілей і кустарів
(1928), комерційних підприємств (1932), націоналізованих будинків (1926) у
м. Сталіно.
Спецзведення, звіти органів ДПУ, рапорти міліції про події в м. Сталіно, невдоволення робітників у зв’язку з невиплатою зарплати, дезертирство селян, мобілізованих для роботи у вугільній промисловості (ф. Р-279, оп. 2, спр.
82, 1930). Доповідна записка ДПУ про невдоволення населення м. Сталіно у
зв’язку зі зняттям дзвонів із Преображенського собору (ф. Р-279, оп. 2, спр. 82,
1930). Протоколи зборів віруючих, описи майна церков, доповідні записки й
листування про закриття церков (ф. Р-279, 1931–1934).
Договори про соціалістичне змагання Сталінської міськради з Луганською, Кадіївською й Дніпропетровською міськрадами (1931, 1933–1934), між
Донбасом й Уралом (1933). План шефства Сталінської міськради над Завитинським районом Далекосхідного краю (1931). Акти, довідки про збитки, що
заподіяні нацистськими загарбниками населенню, установам, організаціям і
підприємствам. Інформації й листування з підприємствами й установами з питань репатріації громадян і їхнього працевлаштування (ф. Р-279, оп. 3, спр. 187;
ф. Р-1105, оп. 1, спр. 54а, 54б, 54в; ф. Р-3014, оп. 1, спр. 18, 1945–1962 рр.).
Рішення, звіти, протоколи вручення медалей “За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. ”, ювілейних медалей “20 років Перемоги у
Великій Вітчизняній війні” й “30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.
Відомості про поховання, братські могили воїнів Другої світової війни (ф. Р-79,
1961 р.; ф. Р-1105, 1943).
Документи про культурні зв’язки м. Донецька з містами Шеффілд (Англія), Кладно (Чехословаччина), Магдебург (Німеччина), Катовіца (Польща),
Шарлеруа (Бельгія). Документи про зміни в адміністративно-територіальному
поділі. Протоколи виборчих комісій, списки депутатів, звіти за підсумками ви90

борів і склад депутатів. Списки позбавлених виборчих прав. Особові справи
співробітників міськвиконкому.
Донецький міський, ф. Р-279, спр. 7664, 1923–1937, 1943–1990 рр.
Районні м. Донецька:
Будьоннівський, ф. Р-6786, спр. 758, 1980–1990 рр.
Ворошиловський, ф. Р-6401, спр. 1257, 1973–1990 рр.
Залізничний, ф. Р-3019, спр. 45, 1952–1958 рр.
Калінінський, ф. Р-1411, спр. 3180, 1944–1990 рр.
Київський, ф. Р-6171, спр. 1771, 1967–1990 рр.
Кіровський, ф. Р-3012, спр. 1934, 1943–1990 рр.
Куйбишевський, ф. Р-1105, спр. 1847, 1929–1932, 1944–1990 рр.
Ленінський, ф. Р-3022, спр. 2492, 1943–1990 рр.
Петровський, ф. Р-3014, спр. 1684, 1943–1990 рр.
Пролетарський, ф. Р-3017, спр. 1608, 1945–1993, 2002, 2003, 2005 рр.
Ст. Сталіно, ф. Р-2458, спр. 34, 1929–1933 рр.
Первинні партійні організації:
Донецького міськвиконкому, ф. П-359, 1930–1940, 1943–1986 рр.
Районних рад Донецького міськвиконкому:
Ворошиловського, ф. П-8216, 1973–1987 рр.
Калінінського, ф. П-2851, 1939–1940, 1944–1987 рр.
Київського, ф. П-7654, 1968–1987 рр.
Кіровського, ф. П-1270, 1933–1987 рр.
Куйбишевського, ф. П-1140, 1937–1987 рр.
Ленінського, ф. П-2239, 1939–1940, 1943–1987 рр.
Петровського, ф. П-2329, 1944–1987 рр.
Пролетарського, ф. П-5089, 1943–1987 рр.

Відділи виконкомів рад депутатів трудящих
Донецької області на громадських засадах (о.а.ф.)
ф. Р-3287, спр. 548, 1960–1970 рр. Описи.
Створені в 1961 р. при райвиконкомах для залучення трудящих к управлінню
місцевими справами та поліпшення діяльності виконкомів. Відділи складалися із секторів, в яких працювали інструктори на громадських засадах. Основні
функції – посилення контролю за виконанням постанов та рішень виконкомів, за
діяльністю підприємств та організацій районів.

Положення про відділи. Протоколи засідань, зборів, нарад. Річні плани,
звіти діяльності відділів, секцій. Заходи роботи. Інформації про поліпшення
стану охорони здоров’я, торгівлі, культурних, учбових закладів. Акти перевірок. Листування.

Виконкоми селищних рад народних депутатів
133 фондів, спр. 38647, 1924–1926, 1930–1941, 1943–1990 рр. Описи.
Створені на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. як виконкоми
селищних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. іменувалися виконкомами селищних рад депутатів трудящих. З 1977 р. відповідно до Конституції іменуються виконкомами
селищних рад народних депутатів
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Протоколи пленумів, сесій, засідань президій і виконкомів, постійних і
виборчих комісій, плани й звіти про їхню діяльність, про підсумки виборів і
склад депутатів. Звіти, інформації, листування про ліквідацію неграмотності,
шкільне будівництво, розміщення позик індустріалізації, націоналізацію підприємств, кооперацію, податки, хлібозаготівлю (ф. Р-2549, 1931–1933), роботу промислових підприємств, розвиток сільського господарства, про охорону
здоров’я, соціальне забезпечення, житлове будівництво й благоустрій селищ.
Інформація про хід будівництва Курахівської ДРЕС (ф. Р-2503, 1939).
Циркуляри, інструкції губернського, окружних виконкомів про відокремлення
церкви від держави й школи від церкви (ф. Р-1480, 1919, 1925). Протокол засідання Авдіївської сільради про закриття молитовні (ф. Р-1408, 1932). Акти про
збитки, що заподіяні нацистськими загарбниками. Список громадян сел. Мушкетове (ф. Р-2459, 1927). Списки позбавлених виборчих прав (ф. Р-2459, 1927).

Виконкоми сільських рад народних депутатів (сільради)
400 фондів, спр. 76446, 1917–1935, 1943–1987 рр. Описи.
Створені на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. як виконкоми
сільських рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. іменувалися виконкомами сільських рад депутатів трудящих. З 1977 р. – виконкоми сільських рад народних депутатів

Протоколи пленумів, сесій, засідань президій і виконкомів, сільських
сходів, постійних комісій, громадських організацій (вуличних комітетів, жінрад), плани й звіти про їхню діяльність. Протоколи засідань правлінь і загальних зборів сільгоспартілей (1929, 1930). Звіти, інформації про роботу КНС,
землекористування й землеустрій, кількість населення, боротьбу з голодом, дитячою безпритульністю (1924–1927), ліквідацію неграмотності, залучення жінок у громадську роботу (1922–1931), допомогу Червоній армії й повітряному
флоту (1923–1927), розвиток охорони здоров’я, культури, освіти.
Проект організації новогрецького факультету при Ленінградському східному інституті (ф. Р-1345, оп. 1, спр. 129, 1928). Акти, накази, листування про
проведення продрозверстки (1920–1921), гужову й трудову повинність (1921),
реалізацію позик індустріалізації, хлібозаготівлю. Акти обстеження діяльності
сільрад, сільгоспартілей (1929, 1930). Вироки Маріупольського окружного суду
над селянами, що не здали податки (ф. Р-1345, 1929).
Списки куркульських господарств, що підлягають розкуркулюванню й
виселенню. Описи майна й торговельні аркуші на продаж майна селян, що не
виконали планів хлібозаготівель.
Відозва міжокружної грецької наради Маріупольського й Сталінського
округів до робітників, батраків, бідняцько-середняцького селянства про перехід
до загальної колективізації (ф. Р-1345, оп. 1, спр. 206, 1929), економічні огляди
сіл. Списки млинів, олійниць, садів. Списки населення, бідноти, членів сільрад,
сільгоспартілей, виборців й осіб, позбавлених виборчих прав. Списки й відомості про сімейне й майнове положення громадян. Заяви громадян про відмову
від родичів-куркулів, про відновлення у виборчих правах (ф. Р-1345, 1930).

Виборчі комісії з виборів у Верховну Раду СРСР,
Верховну Раду УРСР, місцеві ради
3 фонди, спр. 4126, 1930, 1937–1941, 1945–1969 рр. Описи.
Створювалися на період виборчої кампанії.
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Протоколи голосування дільничних виборчих комісій. Списки, біографії,
характеристики кандидатів у депутати, відомості про результати голосування.
Виборчі комісії по виборам у Верховну Раду УРСР, ф. Р-1949, спр. 162, 1938,
1946–1947, 1950–1951, 1953–1957, 1959, 1961–1963 рр.
Виборчі комісії по виборам у Верховну Раду СРСР, ф. Р-1957, спр. 305, 1937,
1938, 1945–1966 рр.
Виборчі комісії по виборам у місцеві ради , ф. Р-1990, спр. 3659, 1930, 1939–1941,
1947–1969 рр.

Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів
України у 2002 році
ф. Р-6809, спр. 248, 1993–2002 рр. Описи.
Створювалися на підставі Закону України та постанови ЦВК від 9 січня 2002 р.
На території області було створено 23 окружні комісії. Виборчі округи мали багато виборчих дільниць.

Статути партій та об’єднань України, протоколи засідань окружних виборчих комісій, про підсумки голосування, облікові картки, фінансові звіти, акти
перевірок. Списки, заяви, біографії кандидатів у депутати. Відомості про хід
виборів. Агітаційний матеріал.

Комісії й комітети незаможних селян (КНС)
85 фондів, спр. 1542, 1920–1933 Описи.
Губернська й повітова комісії, підрайонні, волосні й сільські комітети незаможних селян створені на підставі закону ВУЦВК від 9 травня 1920 р. “Про комітети
незаможних селян”. У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу
в 1922 р. ліквідовані підрайонні, в 1923 р. – повітові й волосні КНС. В 1925 р.
ліквідована губернська, в 1930 р. – окружні КНС. Районні і сільські КНС продовжували свою діяльність до завершення колективізації сільського господарства й
були ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 8 березня 1933 р.
На КНС покладалося проведення в життя закону про наділення землею й інвентарем безземельних і малоземельних селян, здійснення закону про продрозверстку, зміцнення радянської влади на селі. У період громадянської війни фактично
були органами влади на селі, їм були надані деякі адміністративні функції й право обиратися в різні державні органи. На підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР
від 16 листопада 1925 р. були реорганізовані в добровільні громадські організації, покликані сприяти підйому сільського господарства і його кооперуванню.

Постанови, циркуляри, накази, інструкції ВУЦВК, Донецького губвиконкому, губернської КНС. Положення про окружні й районні КНС. Протоколи окружних, волосних, районних з’їздів КНС, губернського (1924) і окружних (1927) пленумів КНС, Сталінської окружної комісії допомоги дітям (1924),
комітету допомоги населенню Криму, що постраждало від землетрусу (1927).
Протоколи конференцій, загальних зборів членів КНС.
Звіти, доповіді, відомості про роботу комісій і комітетів незаможних селян, про наділення селян землею, створення машинно-тракторних товариств,
колгоспів (1927, 1928), про надання допомоги підшефним військовим частинам, про збір коштів на будівництво міноносця “Незаможник” і повітряної
ескадрильї (ф. Р-716, 1923), проведення Тижня допомоги селянству Західної
України (ф. Р-1929, 1925). Звіти про кредитування колективних й індивідуаль93

них господарств (1924), про участь членів КНС у розкуркулюванні. Статути
трудових землеробських артілей (ф. Р-816, 1921–1922). Анкети, посвідчення,
автобіографії, списки членів КНС.
Донецька губернська (губКНС), ф. Р-1528, спр. 6, 1920–1924 рр.
Повітові:
Маріупольський, ф. Р-1259, спр. 36, 1921–1923 рр.
Юзівський, ф. Р-538, спр. 1, 1922–1923 рр.
Підрайонні (підрайКНС):
1-го підрайону Маріупольського повіту, ф. Р-1263, спр. 17, 1921–1922 рр.
Волноваський, ф. Р-633, спр. 19, 1920–1922 рр.
Старомихайлівський, ф. Р-314, спр. 6, 1920–1921 рр.
Волосні (волКНС):
Великоянисольський, ф. Р-1932, спр. 4, 1922 р.
Волноваський, ф. Р-1317, спр. 4, 1922 р.
Златоустовський, ф. Р-1316, спр. 2, 1921–1922 рр.
Миколаївський, ф. Р-816, спр. 11, 1921–1923 рр.
Новотроїцький, ф. Р-255, спр. 7, 1923 р.
Олександро-Невський, ф. Р-1295, спр. 5, 1920–1924 рр.
Ольгинський, ф. Р-712, спр. 2, 1922 р.
Платонівський, ф. Р-2394, спр. 1, 1921–1922 рр.
Романівський, ф. Р-1302, спр. 3, 1922–1923 рр.
Селидівський, ф. Р-122, спр. 15, 1920–1922 рр.
Улаклицький, ф. Р-59, спр. 2, 1922–1923 рр.
Районні (райКНС)
Авдотьїнський, ф. Р-54, спр. 21, 1923–1924 рр.
Андріївський с. Андріївка Бердянського округу, ф. Р-2851, спр. 1, 1923 р.
Андріївський с. Андріївка Андріївського району, ф. Р-52, спр. 38, 1923–1928 рр.
Берестоватський, ф. Р-1360, спр. 22, 1923–1925, 1928–1930 рр.
Будьоннівський, ф. Р-1270, спр. 15, 1928–1932 рр.
Великоянисольський, ф. Р-51, спр. 32, 1922–1927
Дмитрівський, ф. Р-597, спр. 47, 1927–1930 рр.
Катеринівський, ф. Р-55, спр. 5, 1924–1926 рр.
Макіївський, ф. Р-304, спр. 2, 1924–1925 рр.
Мангушський, ф. Р-1210, спр. 83, 1921, 1924, 1926–1932 рр.
Мар’їнський, ф. Р-58, спр. 58, 1923–1930 рр.
Новоселівський, ф. Р-1272, спр. 10, 1924–1928 рр.
Октябрський, ф. Р-1325, спр. 77, 1923–1932 рр.
Селидівський, ф. Р-53, спр. 69, 1923–1932 рр.
Сталінський, ф. Р-1135, спр. 5, 1926, 1930–1933 рр.
Старобешівський, ф. Р-48, спр. 20, 1923–1926 рр.

Чистяківський, ф. Р-594, спр. 99, 1923–1933 рр.
Ялтинський, ф. Р-1268, спр. 40, 1922–1927, 1931–1932 рр.
Окружні (окрКНС):
Маріупольський, ф. Р-1245, спр. 200, 1922–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-57, спр. 195, 1923–1930 рр.
Міський (міскКНС)
Макіївський, ф. Р-564, спр. 9, 1931–1933 рр.
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Сільські КНС: усього 48 фондів, спр. 374, 1921–1933 рр.

Комісії зі справ колишніх червоногвардійців і червоних
партизанів при виконкомах рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів (партизанські комісії)
6 фондів, спр. 4779, 1928–1935 рр. Описи.
Створені на підставі постанови ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. “Про центральні й
місцеві партизанські комісії” при виконкомах районних і міських рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів. Займалися обліком і видачею посвідчень колишнім червоним партизанам і червоногвардійцям, проводили серед
них політико-виховну й культурно-просвітню роботу, контролювали виконання
державними установами законів про пільги й пенсії. У фондах є документи за
1928–1930 рр., що стосуються діяльності комісій при військкоматах з виявлення
колишніх червоних партизанів і червоногвардійців.

Постанови, положення, інструкції ВУЦВК, Центральної партизанської
комісії, Донецького облвиконкому про організацію роботи комісій, порядок
проведення обліку червоних партизанів і червоногвардійців. Накази, протоколи
засідань комісій, плани й звіти про роботу. Особові справи, списки, довідки
колишніх червоногвардійців і червоних партизанів.
Районні:
Амвросіївська, ф. Р-332, спр. 99, 1931–1935 рр.
Артемівська, ф. Р-1178, спр. 1257, 1928–1935 рр.
Горлівська, ф. Р-1181, спр. 1176, 1930–1935 рр.
Міські:
Маріупольська, ф. Р-1215, спр. 779, 1929–1935 рр.
Сталінська, ф. Р-1100, спр. 1467, 1931–1935 рр.
Чистяківська, ф. Р-2616, спр. 1, 1934 р.

Міжвідомча комісія з оплати рахунків за реквізованими
прохідними частинами радянських військ, коней,
фуражу й інших предметів при Маріупольському
повітовому військовому комісаріаті
ф. Р-2711, спр. 18, 1920–1922 рр. Опис.
Створена 30 січня 1920 р. Займалася відшкодуванням збитків громадян при
реквізиції військовими частинами. Ліквідована 15 червня 1922 р.

Циркуляри, накази про оплату рахунків. Протоколи засідань комісії.
Листування.

Комітети і комісії допомоги голодуючим і з ліквідації
наслідків голоду
4 фонди, спр. 21, 1921–1923 рр. Описи.
Створювалися в 20-і роки з метою надання допомоги голодуючому місцевому
населенню й населенню Поволжя, ліквідації наслідків голоду.

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, Головного управління Україн
ського товариства Червоного Хреста, Донецької губкомісії про допомогу голо95

дуючим, про відповідальність за злочини, спрямовані проти надання допомоги
голодуючим, про правила використання допомоги іноземних організацій, розподіл продовольчої позички.
Протоколи засідань виконкомів, комітетів і комісій про діяльність, продовольче постачання населення. Листування з відділом ДПУ, судом, виконкомами про розгляд заяв про розкрадання продуктів. Списки голодуючих, заяви на
видачу продовольчого пайка. Списки громадян із зазначенням родинного стану.
Висновки, рапорти держконтролерів про роботу комітетів допомоги голодуючим.
Бахмутська повітова комісія з ліквідації наслідків голоду, ф. Р-2263, спр. 1, 1923 р.
Маріупольський повітовий комітет з ліквідації наслідків голоду, ф. Р-2737,
спр. 3, 1922–1923 рр.
Юзівська повітова комісія допомоги голодуючим, ф. Р-2565, спр. 2, 1921–
1922 рр.
Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, ф. Р-1211, спр. 15, 1922–
1923 рр.

Уповноважений Всеукраїнського єврейського суспільного
комітету з надання допомоги потерпілим від війни
і погромів по Донецькій губернії
ф. Р-2593, спр. 4, 1921–1923 рр. Опис.
Діяльність установи простежується протягом 1921–1923 рр. Підпорядковувався
Донецькому губкому. Надавав допомогу постраждалим від погромів за часів громадянської війни на території Донецької губернії.

Книги реєстрації відправлених продовольчих посилок. Матеріальна книга. Заява про видачу одягу.

Маріупольська окружна комісія допомоги дітям
ф. Р-1208, спр. 3, 1926–1929 рр. Опис.
Створена в 1925 р. при Маріупольському окружному виконкомі. Ліквідована в
1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу.

Протоколи засідань комісії допомоги дітям переселенців. Листування з
підприємствами, установами округу про проведення місячника боротьби з дитячою безпритульністю, про створення переселенських пунктів у Маріупольському окрузі.

Комітети сприяння жертвам інтервенції
2 фонди, спр. 110, 1924–1926 рр. Описи.
Створені на підставі Декрету радянського уряду від 5 лютого 1924 р. Надавали
допомогу громадянам, що постраждали від інтервенції. У фонді Донецького губернського комітету є документи за 1920–1922 рр.

Статут Всесоюзного товариства сприяння жертвам інтервенції. Циркуляри, інструкції, протоколи засідань Всеукраїнського, Донецького губернського, окружних, міських і районних комітетів про збитки, заподіяні населенню
й народному господарству губернії. Плани, звіти, доповіді про діяльність комітетів. Листування із Всеукраїнським, Донецьким губернським, районними,
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окружними, міськими комітетами, виконкомами про збір претензій потерпілих,
про організацію роботи комітетів, про вступ у члени товариства. Відомості про
збитки, заподіяні інтервентами населенню й господарству Донецької губернії.
Списки членів окружних і районних комітетів і громадян, що постраждали від інтервенції. Акти, опитні аркуші, заяви, відомості про збитки, завдані
громадянам, установам, організаціям і підприємствам Бахмутського, Гришин
ського, Дебальцівського, Єнакієвського, Слов’янського, Таганрозького повітів
(ф. Р-2068, 1920–1922).
Донецький губернський, ф. Р-2068, спр. 48, 1924–1925 рр.
Окружні комітети (об’єднаний фонд – Артемівський, Маріупольський і Сталін
ський), ф. Р-2071, спр. 62, 1924–1926 рр.

Управління з евакуації населення
5 фондів, спр. 129, 1919–1922 рр. Описи.
Створені в 1920 р. Займалися наданням допомоги біженцям, евакуацією населення. Ліквідовані в 1922 р. на підставі постанови НКВС УРСР від 20 грудня 1921 р.

Інструкції, накази НКВС, Наркомату іноземних справ, Центрального управління з евакуації населення про порядок повернення на батьківщину латвійських біженців, польських полонених й інтернованих американських реемігрантів.
Протоколи засідань Головної Української комісії з евакуації біженців
Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Білорусії. Протоколи засідань, доповіді про
діяльність Донецького губернського управління з евакуації населення. Листування Головного Українського управління, Донгубевака з німецьким бюро у
справах полонених, Донецьким губвиконкомом, губНК про реєстрацію й відправлення на батьківщину бельгійців, англійців, французів, розшук російських
полонених. Списки бельгійців, відправлених на батьківщину. Опитні аркуші,
відомості, іменні списки біженців, військовополонених. Листування з повітовими управліннями з евакуації населення про кількість зареєстрованих біженців
у містах і селах губернії. Відомості про кількість іноземців, що працюють у
Донбасі, біженців у Донецькій губернії.
Заяви біженців, військовополонених про відправлення на батьківщину,
протоколи засідань відомчих комісій з видачі дозволів іноземцям на вивіз майна. Списки біженців Латвії, Литви, Польщі, що проживали в Донецькій губернії
в 1915–1921 рр. Анкети по обліку іноземнопідданих.
Донецьке губернське, ф. Р-2442, спр. 110, 1919–1922 рр.
Повітові:
Бахмутське, ф. Р-2450, спр. 5, 1920 р.
Гришинське, ф. Р-2451, спр. 7, 1920–1921 рр.
Маріупольське, ф. Р-2285, спр. 4, 1921–1922 рр.
Юзівське, ф. Р-2564, спр. 3, 1921–1922 рр.

2. Військово-адміністративні, військово-продовольчі,
військово-будівельні установи.
Надзвичайні комісії з боротьби із контрреволюцією,
спекуляцією й злочинами за посадою (НК)
5 фондів, спр. 64, 1918–1922 рр. Описи.
Створені згідно постанови ВЦВК від 2 листопада 1918 р. Ліквідовані в 1922 р.
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Постанови, накази, циркуляри ВНК, Наркомату юстиції про заходи боротьби зі злочинами за посадою. Протоколи засідань колегії НК, обшуків, допитів обвинувачуваних. Заяви про обвинувачення у пограбуваннях, спекуляції,
в антирадянських виступах, ордери на обшук. Листування з Донецьким губвідділом юстиції, будинком примусових робіт із судових справ. Оперативні зведення штабу Донецької дивізії військ ВНК (ф. Р-1459, спр. 10, 1922). Посвідчення співробітників НК.
Донецька губернська, ф. Р-1459, спр. 13, 1919–1922 рр.

Районні:

Гришинська, ф. Р-2615, спр. 14, 1919 р.
Краматорська, ф. Р-2613, спр. 31, 1918–1919 рр.
Транспортна НК Донецької залізниці, м.Бахмут, ф. Р-2609, спр. 4, 1920–1921 рр.
Маріупольська повітова, ф. Р-1964, спр. 2, 1921 р.

Військові комісаріати (військкомати)
22 фонди, спр. 4368, 1918–1930 рр. Описи.
Донецький губернський військкомат створений у лютому 1919 р. Припиняв
діяльність у зв’язку із заняттям губернії денікінськими військами. У грудні
1919 р. апарат губвійськкомату знову сформований у м.Симбірську й у березні 1920 р. почав діяльність у Донецькій губернії. Ліквідований у серпні 1925 р.
у зв’язку з ліквідацією губернії. Повітові й волосні військкомати створювалися
наприкінці 1919 – початку 1920 рр. Ліквідовані в 1923 р. у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному поділі.
Окружні військкомати створені в 1923 р., ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. Займалися обліком, призивом, навчанням військовозобов’язаних,
плановим формуванням військових частин.

Накази Реввійськради республіки (1919–1923), командуючого всіма
збройними силами України й Криму (1920–1925), губернського, повітових
й окружних військкоматів, комісій з боротьби з дезертирством (1920–1925),
Слов’янського окремого батальйону надзвичайного загону особливого призначення (ф. Р-1142, спр. 84, 1922). Протоколи губернської військової наради,
загальних зборів комосередків і червоноармійців військових частин, доповіді,
звіти про діяльність військкоматів, мобілізаційних відділів, призив до Червоної
Армії, ліквідацію неграмотності, організацію відділів всенавчу, набір у військові навчальні заклади, шефство підприємств над частинами Червоної Армії.
Оперативно-розвідувальні зведення військових частин і відомості про дислокації військових частин і банд, відомості про боротьбу з бандитизмом.
Відомості про рух особового складу, іменні списки співробітників губернського, повітових, окружних, волосних військкоматів, демобілізованих
червоноармійців, комуністів. Анкети, списки білогвардійських офіцерів, що
пребувають на обліку у військкоматах.
Донецький губернський, ф. Р-1183, спр. 722, 1919–1925 рр.
Повітові:
Бахмутський, ф. Р-1930, спр. 132, 1919–1922 рр.
Гришинський, ф. Р-1533, спр. 98, 1920–1922 рр.
Дебальцівський, ф. Р-1927, спр. 19, 1920–1922 рр.
Єнакієвський, ф. Р-1191, спр. 62, 1920–1921 рр.
Корсунський, ф. Р-2182, спр. 1, 1919 р.
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Маріупольський, ф. Р-1389, спр. 704, 1920–1923 рр.
Слов’янський, ф. Р-1142, спр. 99, 1919–1923 рр.
Чистяківський, ф. Р-1162, спр. 6, 1919–1920 р.
Юзівський, ф. Р-1928, спр. 408, 1920–1923 рр.
Волосні:
Андріївський, ф. Р-2400, спр. 4, 1920–1924 рр.
Апостолівський, ф. Р-2043, спр. 4, 1920–1921 рр.
Бахмутський, ф. Р-1164, спр. 17, 1919–1923 рр.
Гірсько-Іванівський, ф. Р-1165, спр. 2, 1920–1921 рр.
Корсунський, ф. Р-2461, спр. 14, 1920 р.
Лиманський, ф. Р-2633, спр. 3, 1918–1919 рр.
Мар’їнський, ф. Р-1939, спр. 2, 1920–1921 рр.
Улаклицький, ф. Р-2399, спр. 1, 1920–1923 рр.
Бахмутського соляного району, ф. Р-1934, спр. 6, 1919 р.
Макіївського гірничого району, ф. Р-2457, спр. 3, 1920–1923 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-1182, спр. 775, 1923–1928 рр.
Маріупольський, ф. Р-2347, спр. 1286, 1923–1930 рр.

Донецький обласний військовий комісаріат
ф. Р-6338, спр. 93, 1946–1976 рр. Опис.
Створений в 1938р. стосовно Декрету про організацію комісаріатів по військовим справам.
Основні функції – підготовка та призов в РА та ВМФ, облік військовозобов’язаних,
питаннями громадянської оборони. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7045, 1943–1965).

Документи таємної частини.

Навчальні пункти по позавійськовій підготовці
допризовників Донецької залізниці (ОАФ)
ф. Р-2707, спр. 18, 1926–1930 рр. Описи.
Старокерменчикський навчальний пункт почав свою роботу в січні 1926 р. Ліквідований 25 лютого 1926 р.
Навчальний пункт при ст. Слов’янськ організований 1 липня 1926 р. Ліквідований 29 липня 1926 р. Дати створення та ліквідації навчального пункту при
ст. Майорське не встановлений.

Накази начальника Донецької залізниці, начальників навчальних пунктів
про проведення допризовної й позавійськової підготовки. Протоколи засідань
бюро партійного осередку, загальних зборів комсомольців-допризовників; плани політосвітньої роботи серед допризовників і відомості про їхнє виконання.
Плани й розклади занять; списки членів і кандидатів у члени партії та ВЛКСМ,
командному складі й допризовників.

Штаб 2-го вартового батальйону при Бахмутському
повітовому військкоматі, м. Бахмут Донецької губернії
ф. Р-2714, спр. 3, 1920 р. Опис.
Діяв в 20-х рр.
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Листування з військовими установами й організаціями про особовий командний склад, господарську діяльность та постачання батальйону.

Юзівська повітова комендатура тилу Донецької губернії
ф. Р-2723, спр. 23, 1920–1922 рр. Опис.
Почала свою діяльність 21 травня 1920 р. Керувала Юзівською повітовою бойовою ділянкою тилу Донецької губернії. Припинила діяльність в 1923 р. у зв’язку
з ліквідацією повітів.

Постанови, накази, інструкції Раднаркому УРСР, начальника тилу Донецької губернії, начальника тилу 40-ої стрілецької Богучарської дивізії про
організацію управління тилом Південно-Західного фронту, військову кооперацію в Донецькій губернії; про формування винищувальних загонів, боротьбу
з бандитизмом, охорону залізниці, систем зв’язку. Оперативні зведення, рапорти штабу Юзівської бойової ділянки, районних комендатур, волосних військкоматів про дислокації військових частин, переміщення банд Махно та Ахтирського, боротьбу з бандитизмом, посівну кампанію, стан політичної роботи
у волостях повіту.
Відомості про трофеї та втрати; схеми телефонної мережі й залізниць
Юзівського повіту; списки районних комендатур і працівників у них; загиблих
і поранених червоноармійців, міліціонерів.

Управління коменданта 243 етапу Південного фронту,
ст. Ясинувата Донецької губернії
ф. Р-2640, спр. 2, 1920 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Накази коменданта етапу про зняття із продовольчого постачання військовослужбовців, направлених у відрядження. Акти прийому-передачі грошей,
майна та продовольства.

Управління коменданта, м. Бахмут Донецької губернії
ф. Р-2266, спр. 2, 1922–1923 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Накази, відомості, рапорти начальника Донецького губернського управління міліції, управління коменданта про події в повітах.

Районні військові комендатури Донецької трудової армії
2 фонди, спр. 8, 1920–1922 рр. Описи.
Створені у квітні 1920 р.
Розформовані в 1922 р.

Накази військового коменданта Бахмутського району, листування з начальником штабу Донецької трудової армії, кущовими управліннями про розформування комендатури, наявність та склад робочої сили, про облік майна,
роботу трудармійців, про продовольче постачання трудових частин.
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Бахмутська, ф. Р-2719, спр. 7, 1921–1922 рр.
Чистяківська, ф. Р-2717, спр. 1, 1920 р.

Управління територіального округу 80-ї дивізії Донбасу,
м. Артемівськ Донецької губернії
ф. Р-1173, спр. 9, 1923–1927 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Виписки з наказів військкоматів і листування з ними з фінансових питаннях. Постанови, протоколи засідань штабу 7–го стрілецького корпуса, Всеукраїнського комітету товариства сприяння обороні, про реорганізацію й роботу
товариства, огляд діяльності товариства. Відомості, листування з військовими
частинами про витрати палива. Кошториси на ремонт казарм.

Гришинська повітова комісія по боротьбі з дезертирством
ф. Р-2208, спр. 22, 1920–1921 рр. Опис.
Створена в 1920 р. для боротьби з дезертирством, ліквідована в 1923 р. у зв’язку
з ліквідацією повітів.

Постанови Ради праці та оборони, накази, циркуляри Центральної Всеукраїнської комісії по боротьбі з дезертирством. Листування з Донецьким
губернським, повітовими військкоматами про порядок видачі продуктів червоноармійцям і премій співробітникам комісії по боротьбі з дезертирством.
Інструкції для дисциплінарних судів, посвідчення, списки, довідки червоноармійців і дезертирів. Протоколи засідань сільських ревкомів по боротьбі з дезертирством. Списки співробітників повітової комісії.

Бахмутський повітовий комітет з подання відстрочок
військовозобов’язаним
ф. Р-1518, спр. 16, 1919 р. Опис.
Створений в 1919 р. Ліквідований в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Листування з керівниками акціонерних товариств, рудників, шахт про
надання відстрочок військовозобов’язаним, списки робітників та службовців
промислових підприємств.

Гришинська районна спілка військовопокалічених
ф. Р-2608, спр. 5, 1918 р. Опис.
Діяла в 1918 р.

Статут спілки. Протоколи засідань організаційної комісії, членів спілки.
Циркуляри Української спілки воєннокалічних про постачання інвалідів необхідним одягом. Посвідчення, списки членів спілки. Договори про здачу в оренду приміщень для спілки. Списки сиріт солдатів, що загинули із с. Олексіївка.
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Частини особливого призначення (ЧОП)
4 фонди, спр. 32, 1920–1924 рр. Описи.
Частини особливого призначення (ЧОП) були створені в період іноземної військової інтервенції та громадянської війни (1918–1920) для боротьби проти контрреволюції. Розформовані в 1924 р.

Циркуляри, програми, телеграми штабів ЧОП СРСР, УРСР, Донецької губернії, командира батальйону про табірні збори, боротьбу з бандитизмом. Протоколи засідань, нарад представників ЧОП. Розвідувальні зведення взводів про
політичний стан округів. Програми, відомості про підготовку добровольців для
вступу в ЧОП. Звіти, доповідні записки про організацію та діяльність батальйону. Листування зі штабом ЧОП Донецької губернії ДПУ про діяльності ради
ЧОП. Довідки, посвідчення, алфавітна книга обліку командного та рядового
складу.
Бахмутський окремий батальйон ЧОП, ф. Р-2274, спр. 1, 1923 р.
Маріупольська рота ЧОП, ф. Р-2284, спр. 9, 1923–1924 рр.
Штаб Бахмутського окремого батальйону ЧОП, ф. Р-2269, спр. 18, 1923–1924 рр.
Юзівський комуністичний полк ЧОП, ф. П-1902, спр. 4, 1920–1923 рр.

2-ий військово-трудовий загін Донецького відділення
правління Всеросійського об’єднання державних
робітничих артілей “ВОДРА” м. Бахмут
ф. Р-2718, спр. 1, 1921–1922 рр. Опис.
Створено й діяв в 20–і рр.

Накази управління військово-трудових загонів Донбасу.

Військово-санітарні та військово-ветеринарні установи
робітничо-селянської червоної армії (о. а. ф.)
ф. Р-1249, спр. 18, 1919–1922 рр. Описи.
Гарнізонний дезінфекційний загін №19 сформований 3 липня 1921 р. Загін обслуговував гарнізон м. Маріуполя. Дата ліквідації не встановлена.
Летучий банно-пральний загін № 424 сформований у грудні 1920 р. і прикріплений до 5–ого трудового полку 2–ої бригади Української трудової армії. Дата
ліквідації не встановлена. Військово-санітарна летючка № 516 сформована на
підставі наказу Реввійськради республіки від 3 січня 1920 р. Дата ліквідації не
встановлена.

Накази по військових частинах Харківського військового округу, Донецького губернського військкомату з питань діяльності військово-санітарних
установ. Штаби військово-санітарних установ, списки червоноармійців і співробітників. Положення про військово-ветеринарні лазарети. Відомості на видачу зарплати співробітникам установ.

Штаби бойових районів Сталінської окружної бойової дільниці
2 фонди, спр. 5, 1920–1924 рр. Описи.
Створені в 20-і рр.
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Займалися питаннями боротьби з бандитизмом на території Сталінського округу
Донецької губернії. Ліквідовані в жовтні 1924 р.

Накази по Юзівському бойовому округу про організацію бойових районів,
про боротьбу з бандитизмом. Оперативні зведення, листування з виконкомами,
комітетами незаможних селян про події в районах, здачу зброї.
Облікові картки, довідки, посвідчення особового складу.
1-го бойового району, с. Старомихайлівка, ф. Р-1005, спр. 4, 1922–1924 рр.
4-го бойового району, с. Авдіївка, ф. Р-257, спр. 1, 1920–1924 рр.

Начальник Бахмутської повітової бойової дільниці
по боротьбі з бандитизмом
ф. Р-2708, спр. 3, 1922–1923 рр. Опис.
Здійснював діяльність в 20-і рр.

Оперативні зведення, телеграми про боротьбу з бандитизмом, події у
повіті. Копії посвідчень співробітників.

Бахмутська районна бойова ділянка тилу Бахмутського
повіту Донецької губернії
ф. Р-1945, спр. 2, 1921–1922 рр. Опис.
Створена та діяла в 20-і рр.

Відомості про дислокацію та бойовий склад військових частин у Званівській волості. Короткі двотижневі зведення по бойовій ділянці, табеля термінових
повідомлень по оперативному відділу.

Донецька міжобласна інспекція протиповітряної оборони
(ППО), протипожежних команд (ППК), військовосторожової охорони (ВСО) Наркомату місцевої
промисловості УРСР, м. Сталіно
ф. Р-1064, спр. 140, 1932–1938 рр. Опис.
Створена в 1932 р. як об’єднана інспекція пожежно-сторожової охорони Наркоматів важкої й легкої промисловості, з 1938 р. – Сталінська міжобласна інспекція
протиповітряної оборони, протипожежних команд, військово-сторожової охорони Наркомату місцевої промисловості. Дата ліквідації не встановлена.

Постанови ЦВК, накази Донецької обласної інспекції ППО, облмісцевпрому про державний пожежний нагляд, бойову та політичну підготовку команд пожежної, сторожової охорони. Інструкції, циркуляри управління й інспекції ППО, ППК, ВСО, акти, доповідні записки інспекторів про проведення
роботи по проведенню конкурсу на кращу пожежну команду. Плани роботи,
річні звіти про діяльність Донецької обласної інспекції ППО, ВСО.
Оперативні зведення про підсумки роботи штабів, команд пожежної та
сторожової охорони. Аналізи причин пожеж на підприємствах Наркомату місцевої промисловості. Термінові повідомлення про пожежі на підприємствах
облмісцевпрому (1937–1938). Акти контрольно-технічного обстеження підприємств НКМП, комісії за підсумками перевірки Всеукраїнського конкурсу
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на кращий об’єкт ППО. Зведені звітні відомості про діяльність об’єктів ППО
Сталінської та Луганської областей (1935).
Листування з начальниками кущових команд про збір коштів на бойовий літак “Противовоздушник Донбасса” (1935). Відомості про особовий склад
збройних команд, стан дисципліни, технічне встаткування охорони постів.

Залізничні військово-продовольчі пункти
4 фонди, спр. 35, 1920–1922 рр. Описи.
Створені й діяли в 20–і рр.

Накази по господарській частині. Листування з комендантами залізничних станцій, Донецьким відділом постачання, повітовими військкоматами про
поставки дров, вугілля, ремонт приміщень, продовольства. Доповіді про роботу продовольчих пунктів. Добові відомості та квитанції на видачу сухого пайка червоноармійцям. Книга реєстрації випічки й витрати хліба. Відомості про
наявність продуктів на складах. Відомості на видачу продуктів, фуражу перехідним військовим командам й окремо червоноармійцям. Заяви про прийом на
роботу, посвідчення, списки співробітників, військовослужбовців.
Іловайського відділення Катерининської залізниці, ф. Р-2126, спр. 2, 1920–1921 рр.
ст. Дебальцеве Донецької залізниці, ф. Р-2299, спр. 2, 1920 р.
ст. Олександрівськ Південної залізниці, ф. Р-2184, спр. 12, 1921–1922 рр.
ст. Ясинувата Донецької залізниці, ф. Р-2300, спр. 19, 1920–1921 рр.

Маріупольський повітовий відділ військово-продовольчого
постачання та продовольчий магазин при ньому (о. а. ф.)
ф. Р-2732, спр. 52, 1920–1922 рр. Описи.
Відділ створений у січні 1920 р. Здійснював продовольче постачання військових
частин на території Маріупольського повіту. Ліквідований у грудні 1921 р.
Магазин був відкритий 20 березня 1921 р.
Ліквідований 28 листопада 1922 р.

Накази начальника відділу, завідувача магазином, доповіді про роботу
відділу. Схема дислокації військових частин на території повіту. Акти перевірок і листування про постачання військових частин продовольством. Особові
картки, посвідчення особи, списки, мандати, рапорти співробітників відділу й
працівників магазину. Акти ревізій магазину.

Юзівський повітовий відділ військово-продовольчого
постачання
ф. Р-2129, спр. 23, 1920–1922 рр. Опис.
Створений в 1920 р. Здійснював продовольче постачання військових частин на
території повіту. Ліквідований у листопаді 1921 р.

Накази Реввійськради Республіки, начальників військово-продовольчого
постачання України і Криму, Донецького губвідділу про порядок постачання,
організації трійок по реєстрації осіб командного складу, розформуванні повітових відділів. Положення про повітових уповноважених губернських відділів.
Інструкції про створення чайних пунктів. Доповіді про роботу контрольно104

інструкторської частини, рапорти, акти обстеження хлібопекарень, магазинів і
вагонів. Звіти, зведення, відомості про наявність і рух продовольства і фуражу.

Донецька губернська та повітові особливі продовольчі
комісії з постачання Донецької трудової армії
4 фонди, спр. 32, 1920–1922 рр. Описи.
Створювалися й діяли в 20–і рр. Займалися продовольчим постачанням трудової
армії.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Раднаркому України, Наркоматів праці й продовольства, Донецького губернського, повітових військкоматів, повітових продовольчих комісій з питань постачання Донецької трудової
армії, державної монополії на сіль, націоналізації підприємств, про заміну продрозверстки натуральним продподатком, діяльність продовольчих організацій
та листування по даних питаннях. Зведення районних, повітових особливих
продовольчих комісій про виконання продрозверстки.
Протоколи та виписки із протоколів засідання повітових виконкомів, комітету допомоги хворим і пораненим червоноармійцям. Листування з виконкомами про податкову кампанію, посівний матеріал, продовольче постачання. Відомості про ринкові ціни. Доповіді, звіти продовольчих комісарів про боротьбу
з бандитизмом, виконання продрозверстки. Відомості про побитих і поранених
продробітників.
Донецька губернська, ф. Р-2212, спр. 19, 1920–1922 рр.
Повітові:
Гришинська, ф. Р-2484, спр. 3, 1921–1922 рр.
Маріупольська, ф. Р-2387, спр. 9, 1921–1922 рр.
Маріупольська контора особливої продовольчої комісії, ф. Р-2416, спр. 1, 1921–
1922 рр.

Військово-будівельні загони і їхні контори управління
житло-санітарного будівництва Донецького басейну
10 фондів, спр. 1191, 1918–1922 рр. Описи.
Створювалися в 1919 р. Займалися будівництвом доріг, мостів, житло-санітарних
об’єктів на території Донбасу. Розформовані в 1922 р.

Накази військово-будівельного бюро штабу південного фронту з адміністративно-господарської роботи загонів, про виконання військово-дорожніх робіт, формування будівельних загонів і мілітаризацію державних установ.
Листування про вилучення зброї у співробітників, ремонт мостів, мобілізацію
до червоної армії, зарахування на забезпечення трудармійців. Списки, особові
справи, посвідчення співробітників загонів. Протоколи партійних зборів, збори
робітничого комітету. Вимогові відомості на одержання речового постачання,
свідчення про захворювання співробітників.
206-ий військово-будівельний, ф. Р-2730, спр. 54, 1919–1922 рр.
207-ий військово-будівельний, ф. Р-2727, спр. 128, 1919–1921 рр.
209-ий військово-будівельний, ф. Р-2734, спр. 73, 1920–1922 рр.
210-ий військово-будівельний, ф. Р-2731, спр. 77, 1919–1922 рр.
214-ий військово-будівельний, ф. Р-2704, спр. 22, 1921–1922 рр.
215-ий військово-будівельний, ф. Р-2729, спр. 205, 1920–1922 рр.
216-ий військово-будівельний, ф. Р-2728, спр. 69, 1920–1922 рр.
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Контори:
55-го військово-будівельного загону, м. Єнакієве, ф. Р-2726, спр. 388, 1919–1922 рр.
75-го військово-будівельного загону, м. Юзівка, ф. Р-2725, спр. 72, 1918–1921 рр.
117-го військово-будівельного загону Донбасу, ф. Р-2733, спр. 103, 1920–1922 рр.

Макіївський динамітний склад
ф.Р-2712, спр.3, 1924–1926рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Накази головного управління військової промисловості про дисципліну.
Листування про проведення будівельних робіт, про особовий склад роти охорони.

3. Органи робітничо-селянської інспекції, державного
та народного контролю
Донецька губернська контрольна комісія КП(б)У
ф. П-2, спр. 3728, 1920–1925 рр. Опис.
Створена в березні 1921 р. Основними завданнями були боротьба з бюрократизмом, зловживанням службовим становищем членів партії, контроль за дотриманням внутріпартійної демократії. Припинила діяльність у листопаді 1925 р. у
зв’язку з ліквідацією губернії.

Інструкції, циркуляри ЦКК про роботу “трійок” по перевірці пролетарського складу РКП(б). Протоколи слідчої комісії Донецького губкому КП(б)У,
засідань бюро, секретаріату КП(б)У, Донецької губернської КК, партколегії ЦК
КП(б)У, апеляційної трійки ЦКК по розбору апеляцій у Донецькій губернській
партійній організації, центральній комісії Раднаркому по проведенню реформи 3-х ступеневої системи керування на Україні в сфері адміністративно-територіального поділу (спр. 62).
Доповіді, звіти, інформації про роботу Донецької губернської КК, про
підсумки перевірки невиробничих осередків Донецької партійної організації,
про стан промисловості Донбасу, про економічне та побутове становище робітників, про біржі праці та безробітних у всіх галузевих профспілках, кількість
та діяльність робітничих кооперативів, національне питання та українізацію,
становище в губернському комсомолі та партійній організації, стан народної
освіти й про організацію фельдшерських пунктів у селі.
Листування з губкомом партії, окружкомами про економічне та політичне
становище в Донбасі, характер страйків, викликаних несвоєчасною виплатою
зарплати, житловою кризою, важким матеріальним становищем робітників,
характеристика лідерів та учасників страйкового руху, гасла страйкуючих
(спр. 36, 1924). Списки, анкети, характеристики членів партії.

Окружні контрольні комісії КП(б)У – робітничо-селянські
інспекції (окр. КК-РСІ)
6 фондів, спр. 10857, 1923–1930 рр. Описи.
Створені в 1925 р. як органи партійного та державного контролю. Здійнювали
заходи щодо залучення робітників і селян до державного управління, перевіря-
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ли діяльність державних, громадських організацій і підприємств. Ліквідовані в
1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Положення про центральні, губернські й окружні контрольні комісії
ВКП(б), права й обов’язки членів і кандидатів окружних контрольних комісій
(ф. Р-129, 1926). Протоколи засідань окружних комітетів КП(б)У і контрольних комісій, президії Донецької губернської КК, партколегії Донецької губерн
ської КК, колегій окружних КК, парткомісій, перевірочних “трійок”, комісій
із чистки партії, радянського апарату. Звіти, відомості про роботу окружних
КК-РСІ, промислових підприємств. Плани, інформаційні бюлетені, доповіді,
інформація про підсумки перевірки делегатських зборів, про взаємини іноземних фахівців з радянськими, стан сільського господарства та промисловості,
робітниче постачання, виселення колишніх поміщиків Артемівського округу
(ф. П-13), проведення кампанії по єдиному сільгоспподатку в 1927–1928 рр.,
висування п’ятитисячників на керівну роботу в Артемівському округу, боротьбу із приватником у торгівлі (ф. П-15), реакцію робітників на “чистку” партії, про “викривлення класової лінії” при проведення загальної колективізації
(ф. П-15), про українізацію радянського апарату в Сталінському округу
(ф. П-14), про результати обстеження Сталінської біржі праці.
Листування окружних КК із партійними й радянськими органами про
контроль політичного й господарського життя в округах.
Артемівська, ф. П-13, спр. 3720, 1923–1930 рр., ф. Р-1465, спр. 28, 1924–1930 рр.
Маріупольська, ф. П-15, спр. 2660, 1924–1930 рр., ф. Р-1562, спр. 65, 1925, 1927–
1930 рр.
Сталінська, ф. П-14, спр. 4337, 1924–1930 рр., ф. Р-129, спр. 47, 1925–1930 рр.

Донецька обласна контрольна комісія КП(б)У.
Робітничо-селянська інспекція (обл. КК-РСІ)
ф. Р-835, спр. 180, 1932–1934 рр. Опис.
Створена в 1932 р. як об’єднаний орган партійно-державного контролю. Здійснювала контроль за виконанням постанов державних і партійних органів, діяльністю державних, громадських установ і підприємств. Ліквідована на підставі
постанови ЦВК і РНК СРСР від 11 лютого 1934 р.

Постанови президії й колегії обласної КК РСІ (1933). Плани роботи, відомості про діяльність районних КК-РСІ та груп сприяння РСІ (1933). Акти
обстеження, доповідні записки, зведення про хід виконання основних господарських завдань по Донбасу (1932–1933), будівництво заводу “Азовсталь”,
стан нових шахт (1932), роботу промислових підприємств, установ, колгоспів,
робітниче постачання та своєчасну виплату зарплати, звільнення без розрахунку, позбавлення продовольчих карток, масові отруєння продуктами харчування
та водою, зловживання управлінського апарату, голод, про діяльність контрреволюційних троцькістсько-зінов’євських організацій на заводах, шахтах, в установах Донбасу.
Інструкція Раднаркому про припинення масових виселень селян, про
впорядкування проведення арештів, про звільнення місць ув’язнень (спр. 74).

Районні та міські контрольні комісії КП(б)У – робітничоселянські інспекції (рай. РСІ, міск. КК-РСІ)
30 фондів, спр. 11378, 1924–1935 рр. Описи.
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Створені в 1930 р. Ліквідовані на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від
11 лютого 1934 р.

Постанови та циркуляри президій міських контрольних комісій і колегій
РСІ. Положення про міську та районну контрольні комісії, секції та групи сприяння РСІ, позаштатних інспекторів контрольних комісій. Протоколи засідань
президій районних, міських і сільських рад, міських контрольних комісій, секцій і комісій сприяння РСІ, партійних “трійок”, загальних зборів працюючих
підприємств, членів сільськогосподарських комун та артілей. Плани, звіти про
діяльність районних і міських контрольних комісій, інформації, доповідні записки про стан будівництва заводу “Азовсталь” (Р-1281), переміщення робочої
сили, колективізацію, ліквідацію неграмотності.
Акти обстеження цін і націнок у робочих кооперативах, виконання планів
з централізованих заготівель. Списки промислових підприємств. Особові справи співробітників.
Районні:
Амвросіївська, ф. П-257, спр. 80, 1929–1934 рр.
Будьоннівська, ф. П-5263, спр. 4, 1931–1932 рр., ф. Р-1296, спр. 57, 1928–1932 рр.
Великоянисольська, ф. П-4996, спр. 7, 1930–1934 рр.
Волноваська, ф. П-390, спр. 10, 1930–1934 рр.
Володарська, ф. П-249, спр. 135, 1929–1937 рр.
Гришинська, ф. П-71, спр. 509, 1930–1935 рр.
Єнакієвська, ф. П-391, спр. 506, 1924–1934 рр.
Краматорська, ф. П-3288, спр. 26, 1928–1932 рр.
Краснолиманська, ф. П-402, спр. 365, 1930–1934 рр.
Костянтинівська, ф. П-104, спр. 1086, 1927–1934 рр.
Мангушська, ф. П-5278, спр. 5, 1930–1932 рр., ф. Р-1291, спр. 14, 1930–1932 рр.
Олександрівська, ф. П-75, спр. 6, 1933–1934 рр.
Петрово-Мар’їнська, ф. П-381, спр. 51, 1927–1933 рр.
Павлівська, ф. Р-1568, спр. 27, 1929–1932 рр.
Сартанська, ф. Р-1353, спр. 7, 1928–1932 рр.
Селидівська, ф. Р-1570, спр. 26, 1929–1932 рр.
Слов’янська, ф. П-196, спр. 252, 1930–1934 рр.
Старобешівська, ф. Р-1571, спр. 27, 1928–1930, 1932 рр., ф. П-580, спр. 31, 1931–
1935 рр.
Чистяківська, ф. П-288, спр. 1819, 1927–1934 рр.
Міські:
Артемівська, ф. П-21, спр. 916, 1928–1934 рр.
Краматорська, ф. П-3287, спр. 12, 1932–1934 рр.
Маріупольська, ф. П-23, спр. 458, 1930–1934 рр., ф. Р-1281, спр. 1153, 1929–1934 рр.
Макіївська, ф. П-235, спр. 13, 1930–1934 рр.
Сталінська, ф. П-22, спр. 3200, 1930–1934 рр., ф. Р-1567, спр. 399, 1928–1934 рр.
Горлівська районно-міська, ф. П-233, спр. 177, 1929–1934 рр.

Донецький губернський відділ робітничо-селянської
інспекції (РСІ) Харківського військового округу, м. Бахмут
ф. Р-2005, спр. 17, 1919–1921 рр. Опис.
Створений в 1920 р. Здійснював контроль за діяльністю військових установ Харківського військового округу. Ліквідований в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.
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Накази Наркомату РСІ, губернського відділу РСІ. Листування з Донецьким губвиконкомом, Донецьким губернським військкоматом про обстеження
військових частин, з фінансових питань, про кадри. Акти обстежень підвідомчих підприємств і військових частин ревізійною комісією РСІ. Мандати, анкети, списки й посвідчення співробітників.

Робітничо-селянські інспекції (РСІ)
3 фонди, спр. 74, 1920–1925 рр. Описи.
Створені в 1920 р. як органи державного контролю. Здійснювали контроль за
діяльністю підприємств та установ. Донецька губернська РСІ ліквідована в
1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії, повітові – в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Циркуляри, інструкції, накази Наркомату РСІ УРСР, Донецької губернської РСІ про перевірку підприємств та установ. Протоколи засідань Донецької
губернської, повітових, районних комісій по “чистці” особового складу установ
міліції та карного розшуку. Акти, висновки, відомості про ревізії лікарських
установ, окружних і районних військкоматів, хлібозаготівельних організацій,
військових частин.
Донецька губернська, ф. Р-1454, спр. 70, 1920–1925 рр.
Повітові:
Маріупольська, ф. Р-2140, спр. 2, 1920–1921 рр.
Слов’янська, ф. Р-1436, спр. 2, 1921–1922 рр.

Новоселівська сільська секція робітничо-селянської
інспекції
ф. Р-1332, спр. 3, 1931–1932 рр. Опис.
Створена 15 лютого 1920 р. при сільрадах. Основні функції – реорганізація села,
сільського господарства після революції. Ліквідована 11 лютого 1934 р. на підставі постанови ВЦВК та РНК СРСР.

Постанови ВУЦВК, РНК, 4-го пленуму ВКП(б). Інструкції роботи секції. Протоколи засідань секції. Наради представників сільськогосподарських
організацій.

Польова робітничо-селянська інспекція при Донецькій
дивізії ВНК України, м. Бахмут
ф. Р-2004, спр. 14, 1921–1922 рр. Опис.
Створена в 1920 р. як орган державного контролю. Здійснювала контроль за
діяльністю військ Донецької дивізії ВНК. Ліквідована в 1922 р.

Протоколи засідань груп сприяння РСІ. Акти обстеження підвідомчих
установ і військових частин. Зведення, рапорти, листування з начальником РСІ
Харківського військового округу, частинами Донецької дивізії про боротьбу з
бандитизмом. Відомості про дислокацію частин та установ Донецької дивізії
ВНК. Посвідчення, мандати, анкети особового складу РСІ.
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Робітничо-селянська інспекція при Донецькій залізниці
ф. Р-2478, спр. 6, 1920–1923 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і рр. Здійснювала контроль за експлуатацією Донецької
залізниці.

Накази РСІ по експлуатації Донецької залізниці. Плани роботи, програмні завдання інспекції. Листування з управлінням Донецької залізниці про утримання штатів, витрати на культроботу.

Коміссії партійного конролю при ЦК ВКП (б)
2 фонди, спр. 4489, 1932–1939 рр. Описи.
Здійснювали контроль за виконанням рішень партії по залученню до відповідальності комуністів за порушення партійної дисципліни.

Протоколи засідань, виписки із протоколів засідань виїзної апеляційної
трійки про підсумки “чистки” партії. Протоколи засідань партколегії з питань
затвердження штатів партколегії, про виконання замовлень металургійними заводами Донбасу, заборгованість по заробітній платі, роботу Донецького медичного інституту, про затвердження громадських партслідчих, про зловживання
службовим становищем керівників підприємств, установ, колгоспів.
Доповідні записки, спецповідомлення, постанови пленумів Донецького
обкому КП(б)У про викриття і виявлення “ворогів” народу, “троцькістсько-правих” організацій на підприємствах, в держустановах, колгоспах Донбасу. Персональні справи комуністів.
Партколегія комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Донецькій області,
ф. П-26, спр. 3549, 1932–1939 рр.
Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б)У Північно-Донецької залізниці,
м. Артемівськ Донецької області, ф. П-27, спр. 940, 1934–1936 рр.

Група комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР
по Донецькій області
ф. Р-2847, спр. 222, 1958–1963 рр. Описи.
Створена на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 31 грудня 1957 р.
як Група комісії радянського контролю РМ УРСР по Сталінському економічному адміністративному району, з 19 серпня 1961 р. – Група комісії державного
контролю РМ УРСР по Сталінській, з 9 листопада 1961 р. – Донецькій області.
Ліквідована в 1962 р.

Положення про комісії (1958). Постанови та розпорядження комісії. Плани роботи групи й звіти про їх виконання. Акти, плани, доповідні й пояснювальні записки по результатам перевірок виконання постанов РМ СРСР і РМ УРСР
про розвиток народного господарства, роботу підприємств вугільної, металургійної й місцевої промисловості, установ народної освіти, охорону здоров’я,
виконання планів постачання устаткуванням для будівництва металургійного
заводу в Індії та інших підприємств.
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Паливна робітничо-селянська інспекція Донбасу,
м. Артемівськ
ф. Р-2346, спр. 246, 1920–1925 рр. Опис.
Створена в грудні 1920 р. як гірничопромислова РСІ. У жовтні 1921 р. реорганізована в паливну РСІ. Здійснювала контроль за роботою підприємств
кам’яновугільної промисловості й паливно-розподільних органів. Ліквідована в
1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Накази, розпорядження паливної інспекції, інспекції ЦПКП Донбасу,
УДКП Донбасу, Донгубвідділу Всеросійського союзу гірничоробочих, штабу
Донецької трудової армії. Положення про інспекцію, Вищу колегію РСІ Донбасу, гірничий нагляд, керуючих рудниками, десятників у кам’яновугільній промисловості Донбасу, порядок звільнення й прийому робітників на націоналізованих підприємствах.
Звіт II губернського з’їзду представників РСІ про роботу інспекції, на
даний момент і найближчі завдання, економічне становище співробітників.
Протоколи губернської й районної конференцій інспекції й гуртків сприяння
РСІ, інспекційно-ревізійні комісії ЦПКП, лісозаготівельні інспекції, управління
з розподілу донецького палива.
Плани, звіти, доповіді про роботу інспекції й уповноважених РСІ, результати проведення ревізій рудоуправлінь, шахт, кущів, заводів, баз, котлоремонтного господарства, залізниць, радгоспів, механізацію та охорону праці,
житлових умов робітників, культурно-просвітню роботу.
Постанови Ради праці й оборони про необхідність вербування робітників
для Донбасу, надання сум, виручених від продажу за кордон донецького вугілля, на виробничі потреби. Протоколи засідань комісій з ліквідації Донецької
трудової армії (1922), гірничопромислової міліції, про здачу в оренду дрібних
шахт, боротьбу з розкраданням вугілля.
Відомості про видобуток, вивезення, запаси вугілля, чисельність робітників по кущам і районам Донецького басейну, заготівлю й вивезення лісу, злиття
лісозаготівельної й польової інспекцій з паливною (1922), збір пожертвувань
для капітального ремонту храму Олександра Невського на Ртутному руднику
(1923), строки виплати зарплати по рудоуправліннях Донвугілля, будівництво
Штерівської електростанції.
Доповідь про діяльність колишнього заводу Боссе (1924 р.) Список рудників і шахт Донецького басейну (1921), діаграми видобутку й вивезення вугілля.

Державна інспекція контролю якості палива
по Сталінській області
ф. Р-2759, спр. 59, 1945–1958 рр. Опис.
Створена у вересні 1943 р. як Донецька державна інспекція контролю якості
палива Наркомату місцевої паливної промисловості УРСР. У травні 1950 р. реорганізована в державну інспекцію контролю якості палива по Сталінській області. Здійснювала контроль якості вугілля, що добувалося та відвантажувалося
шахтами трестів “Сталінмісцеввугілля” й “Чистяківмісцеввугілля”. Ліквідована
згідно з постановою РМ УРСР від 23 червня 1958 р.

Накази, річні звіти інспекції з основної діяльності. Нормативи якості
вугілля, що добувається на шахтах. Звіти по якості вугілля, відомості результатів хімічних аналізів, листування по відвантаженню вугілля електростанціям.
Особові справи робітників та службовців.
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Сталінська інспекція охорони та спецчастин Міністерства
чорної металургії СРСР
ф. Р-2826, спр. 13, 1946–1953 рр. Опис.
Створена й діяла наприкінці 40-х початку 50-х років

Накази начальника інспекції з особового складу.
Плани основних заходів, звіти, відомості про роботу інспекції. Акти перевірок роботи інспекції. Статистичні відомості про стан збройної охорони.
Протоколи нарад начальницького складу частин пожежної та збройної охорони
підприємств Донбасу. Відомості про кількість працюючих в окремих робочих
батальйонах по підприємствах. Список колишніх офіцерів, що перебувають в
окремих робочих батальйонах і листування про відновлення їх у військових
званнях. Штатні розписи охорони по об’єктах інспекції.

Об’єднаний загін охорони Міністерства будівництва
підприємств вугільної промисловості
ф. Р-2683, спр. 16, 1955–1957 рр. Опис.
Створений і діяв в 50-и роки ХIХ сторіччя.

Плани, звіти. Доповідні записки. Листування.

Група старшого контролера Міністерства державного
контролю СРСР по контролю за витратою та збереженістю
хлібопродуктів по Сталінській області
ф. Р-2195, спр. 230, 1947–1951 рр. Опис.
Створена на підставі постанови РМ УРСР від 24 листопада 1946 р. Здійснювала
контроль за діяльністю підприємств й організацій Міністерства заготівель СРСР.
Ліквідована на підставі постанови РМ СРСР від 6 березня 1951 р.

Накази, циркуляри, інструкції та розпорядження Міністерства держконтролю СРСР про організацію та реорганізацію держконтролю. Акти, приписи,
висновки, листування по перевірці умов зберігання і якості хлібопродуктів, акти
перевірки прийому, обліку й збереженості кукурудзи на заготівельних пунктах
області. Протоколи нарад, звіти й відомості про роботу групи держконтролю.

Комітети народного контролю
60 фонду, спр. 22757, 1963–1992 рр. Описи.
Створені як комітети партійно-державного контролю на підставі постанови ЦК
КПУ, Президії Верховної Ради та РМ УРСР від 6 грудня 1962 р. На підставі Закону УРСР від 22 грудня 1965 р. “Про органи народного контролю в Українській
РСР” реорганізовані в комітети народного контролю. Здійснювали контроль за
виконанням постанов уряду, державних планів і завдань підприємствами, установами, організаціями, колгоспами області, керували роботою груп і постів народного контролю. Ліквідовані в 1990 р.

Положення про обласний комітет партійно-державного контролю і його
органів на місцях (1963). Протоколи засідань. Плани, звіти, інформації про роботу обласного, районних, міських комітетів, груп і постів народного контролю.
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Акти, інформації, довідки перевірок виконання організаціями й підприємствами області постанов партійних і радянських органів, державних планів розвитку народного господарства, стану і якості будівництва, підготовки колгоспів і
радгоспів до посівної кампанії та збирання урожаю, роботи підприємств побутового й комунального обслуговування, установ народної освіти та охорони
здоров’я.

Група контролерів Міністерства державного контролю
СРСР по Сталінських теруправліннях
ф. Р-2417, спр. 539, 1949–1953 рр. Описи.
Діяла в 40–50-х рр. Здійснювала контроль за збереженістю продовольчого й матеріального державного резерву підприємств й організацій.

Накази, розпорядження Міністерства державного контролю СРСР, начальника групи контролерів про проведення перевірок в організаціях і на
підприємствах. Протоколи службових нарад; плани роботи групи, звіти й доповідні записки про результати перевірок. Акти й інші документи перевірок
збереженості продовольчих і матеріальних цінностей державного резерву, що
зберігаються на підприємствах та в організаціях; листування зі Сталінськими
теруправліннями матеріальних і продовольчих резервів, обласними й міськими
організаціями за результатами перевірок підприємств. Фінансові звіти, відомості на видачу зарплати, особові справи співробітників.

Уповноважений комісії радянського контролю
при раднаркомі СРСР по Донецькій області, м. Сталіно
ф. Р-941, спр. 177, 1933–1937 рр. Опис.
Призначений у лютому 1934 р. з метою встановлення контролю над виконанням
рішень центральних органів влади й управління народним господарством. Ліквідовано посаду із червня 1937 р.

Постанови, циркуляри, доповідні записки РНК СРСР, комітету радянського контролю при РНК СРСР, Центральної комісії із бронювання робочої сили,
Наркомату оборони й важкої промисловості СРСР, Уповноваженого КРК по
Донецькій області й листування з ними про надання відстрочок від призову,
весняну посівну кампанію, роботу осоавіахіму, виконання заводами планових
завдань по виплавці спецметалів, план здачі коней для РСКА, перевірки стану
забезпечення продовольством і житлом військових.
Доповідна записка та інші документи про результати обстеження районів
Донецької області по перевірці виконання постанови Раднаркому СРСР, обкому партії про закріплення переселенців у колгоспах, відомості про хід будівництва об’єктів оборонного значення в містах області. Листування з комісією
радянського контролю, при РНК СРСР, особливим сектором ЦКВКП(б), обкомом КП(б)В, НКВС, доповідні записки, акти та інші документи про виконання планів розвитку тваринництва, результати перевірок виконання військових,
оборонних замовлень, реконструкції та будівництво заводів, стан охорони
військових об’єктів. Акти перевірок виконання спецзамовлень військових відомств, мобілізаційної підготовки Донецького облуправління зв’язку. Постанови, протоколи засідань бюро скарг, доповідні записки по розслідуванню скарг
і заяв громадян. Справи по розслідуванню заяв громадян про антирадянську
діяльність, зловживання владою в установах і на підприємствах області, про
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необґрунтоване звільнення з роботи, про розкуркулювання. Доповідні записки,
висновки, листування із обком КПУ про перевірку роботи установ та “чистку”
особового складу. Списки співробітників установ, на яких складені компрматеріали, списки звільнених, у результаті “чистки” апарату.

Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в Донецькій області, м. Донецьк
ф. Р-6479, спр. 162, 1967–1991 рр. Опис.
Створене в 1967 р. як Донецька обласна інспекція з охорони природи Держкомітету УРСР з охорони природи, з 1988 р. – Донецький обласний комітет з охорони
природи. 8 жовтня 1991 р. реорганізований у Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України. Здійснює державний контроль
за раціональним використанням природних ресурсів та охороною навколишнього середовища.

Накази. Постанови колегії держуправління. Плани роботи, звіти з основної діяльності управління. Доповідні записки, аналітичні довідки, інформації
про природоохоронну роботу в області. Плани заходів, відомості, довідки по
охороні лісів, лісонасаджень, рибних запасів. Перспективні плани підприємств
й організацій області по повному припиненню скидання неочищених стічних
вод у водойми на 1976–1980 рр. Довідки, інформації про будівництво очисних
споруджень і систем обігового водопостачання на промислових підприємствах
області, стан водних джерел по Північно-Донецькому та Азовському басейнам.

4. Органи юстиції, суду, прокуратури,
охорони громадського порядку
Відділи юстиції
4 фонди, спр. 1133, 1919–1923, 1943–1993 рр. Описи.
Донецький губернський і повітовий відділи юстиції створений на підставі “Положення про юридичні відділи губернських, повітових і міських виконкомів”,
затвердженого Раднаркомом України від 25 лютого 1919 р. Діяли на основі принципу подвійного підпорядкування: були відділами виконкомів і місцевих органів
Наркомату юстиції УРСР. Здійснювали керівництво та контроль за діяльністю
судових і слідчих органів, місць позбавлення волі, надавали юридичну допомогу
населенню у судових, адміністративних справах. Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 6 жовтня 1922 р. “Про скасування губернських відділів юстиції
і їхніх повітових уповноважених і про порядок введення прокуратури”.
Відділ юстиції Донецького облвиконкому створений на підставі наказу Міністра
юстиції УРСР від 22 грудня 1970 р.

Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, ВНК про взаємини між органами юстиції та НК, боротьбу з господарським саботажем; накази, доповіді, протоколи Донецької ради народних суддів, Донецького губернського ревтрибуналу, робітничо-селянської міліції Донбасу про діяльність
районних відділів юстиції (Бахмутського, Дебальцівського, Таганрозького,
Слов’янського), виїзної сесії ревтрибуналу (1921), судоустрій та судочинство
(1920), поліпшення роботи органів юстиції.
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Обвинувальні акти та вироки виїзної сесії губернського ревтрибуналу
(1921), протоколи засідань комісії із застосування амністії, документи про трудові виправні табори, результати перевірок організації роботи із правової пропаганди в органах юстиції області (1977–1979). Накази, узагальнення, аналізи
роботи нотаріальних контор, нарсудів, юридичних консультацій. Протоколи засідань обласної координаційно-методичної ради з правової пропаганди (1974,
1978, 1979). Статистичні звіти відділу юстиції, обласного суду по розгляду
цивільних і кримінальних справ, роботі судових виконавців (1979).
Доповідна записка Міністерства юстиції УРСР про результати перевірки
стану обліку законодавства судової та нотаріальної практики в нарсудах й установах юстиції Донецької області (1974).
Донецький губернський, ф. Р-1167, спр. 203, 1919–1923 рр.
Повітові:
Гришинський, ф. Р-1439, спр. 21, 1919–1922 рр.
Юзівський, ф. Р-2563, спр. 3, 1920–1921 рр.
Донецький обласний, ф. Р-6569, спр. 906, 1943–1993 рр.

Управління Міністерства юстиції УРСР по Сталінській
області
ф. Р-6792, спр. 38, 1945–1956 рр. Опис.
Створене в довоєнні роки. Основні функції – контроль за діяльністю судів, нотаріату, адвокатури та аналіз цієї роботи. Підвищення кваліфікації юристів.
Ліквідоване на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 4 серпня 1956 р.

Статзвіти про роботу народних судів. Доповідні записки, аналізи судової
практики. Акти перевірок управління.

Революційні трибунали
2 фонди, спр. 7064, 1920–1923 рр. Описи.
Створений на підставі декрету РНК України від19 лютого 1919 р. “Про суд”. Займався питаннями боротьби з контрреволюцією, захистом революційної законності. Ліквідований у березні 1923 р. на підставі декрету ВУЦВК від 16 грудня
1922 р. “Про введення в дію Положення про судоустрій УРСР”.

Накази губревтрибуналу. Інформаційні зведення губернської міліції про
боротьбу з бандитизмом (1920–1922). Протоколи розпорядницьких засідань
і виїзних сесій губревтрибуналу, нарад особливих народних слідчих, продподаткової виїзної сесії по Гришинському, Дебальцівському, Слов’янському,
Старобільскому, Луганському, Маріупольському, Шахтинському, Каменському
і Юзівському повітах; засідань комісій з дострокового звільнення ув’язнених.
Листування губревтрибуналу у слідчих справах.
Кримінальні справи за обвинуваченням у бандитизмі, невиконанні продподатку, перевищенні влади, хабарництві, дезертирстві.
Донецький губернський, ф. Р-2470, спр. 7058, 1920–1923 рр.
Бахмутський окружний, ф. Р-2215, спр. 1, 1920–1921 рр.
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Військові залізничні трибунали
2 фонди, спр. 376, 1941–1949 рр. Описи.
Створені 22 червня 1941 р. на підставі Указів Президії Верховної Ради СРСР
“Про воєнне становище” й “Про затвердження положення про воєнні трибунали в місцевостях, оголошених у воєнному стані та у районах воєнних дій”. До
підсудності військових трибуналів у зазначених місцевостях були віднесені всі
справи про державні злочини. В 1948 р. реорганізовані в місцеві суди.

Накази, вказівки вищестоящих організацій щодо загальних та основних
питань діяльності військових трибуналів. Доповідні записки, статзвіти про
судову практику трибуналів. Вироки по кримінальних справам, визначення
Військової залізничної колегії Верховного суду СРСР на вироки військових
трибуналів по кримінальним справам. Книга обліку судових справ військового трибуналу Південно-Донецької залізниці, переданих управлінню Сталінградської залізниці (1941); списки засуджених до вищої міри покарання (1941),
кримінально-слідчі справи за обвинуваченням в державних злочинах.
Військовий трибунал Південно-Донецької залізниці, ф. Р-4900, спр. 136, 1941–
1948 рр.
Військовий трибунал Північно-Донецької залізниці, ф. Р-4901, спр. 240, 1941–
1949 рр.

Особливі сесії народних судів
3 фонда, спр. 149, 1920–1922 рр. Описи.
Створені на підставі циркуляру НК юстиції УРСР від 11 квітня 1921 р. Розглядали найважливіші громадянські та політичні справи. Ліквідований в 1923 р. в
зв’язку з передачею справ народним суддям.

Справи з обвинуваченням в контрреволюційній діяльності, дезертирстві,
злочинстві.
Маріупольська, ф. Р-1559, спр. 143, 1921–1922 рр.
Слов’янська, ф. Р-2214, спр. 2, 1920–1922 рр.
Юзовська, ф. Р-888, спр. 4, 1921 р.

Мировий суддя 1-ої дільниці Маріупольського округу
ф. Р-2496, спр. 2, 1918–1919 рр. Опис.
Створений в дореволюційній Росії реформою 1864 р. Діяв до 1889 р. та в 1912–
1917 рр. Розглядав дрібні справи. Ліквідований в 1919 р.

Громадські справи.

Донецька губернська рада народних судів
ф. Р-2206, спр. 27, 1920–1923 рр. Опис.
Створені стосовно декрету НК юстиції від 5 грудня 1917 р. Діяв в 20-и роки
ХХ сторіччя.

Декрети, постанови, циркуляри РНК, ЦВК, НК юстиції про ліквідацію
губернських відділів юстиції, про порядок введення прокуратур. Накази.
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Суди
99 фондів, спр. 106742, 1920–1941, 1943–1992 рр. Описи.
Донецький губернський суд створений у березні 1923 р. Здійснював контроль
і розглядав касаційні скарги на дії народних судів, розглядав цивільні й кримінальні справи. Ліквідований в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.
Окружні суди створені на підставі постанови РНК УРСР від 6 травня 1925 р.
“Про структуру й штати Народного комісаріату юстиції УРСР, Верховного суду
УРСР, окружних судів та окружних прокуратур”. Здійснювали контроль за діяльністю підвідомчих народних судів, розглядали цивільні й кримінальні справи.
Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.
Сталінський міжрайонний суд створений на підставі постанови ВУЦВК і РНК
УРСР від 29 вересня 1930 р. “Про реорганізацію місцевих установ юстиції
УРСР”. Ліквідований в 1932 р.
Лінійно-транспортні суди створені відповідно до постанови ЦВК і РНК СРСР
від 27 листопада 1930 р. Скасовані згідно “Закону про скасування транспортних
судів” від 12 лютого 1957 р.
Донецький обласний суд створений відповідно до постанови ЦВК і РНК УРСР
від 20 травня 1932 р. Здійснює контроль за діяльністю народних судів, розглядає
скарги й протести щодо рішень, вироків та визначень районних, міських нарсудів, цивільних та кримінальних справ.
Народні суди створювалися відповідно до Декрету про суд від 22 листопада
1917 р. Діяли в межах району або дільниці. З 1957 р. відбувся перехід до системи
районних і міських народних судів. Є низовою ланкою судової системи, як перша
інстанція розглядають більшість цивільних і кримінальних справ.
На зберіганні є документи осередку ВКП(б) Артемівського окружного суду
(ф. П-20, 1928–1930).

Накази, виписки із протоколів пленарних засідань, доповіді про роботу
окружних судів, народних судів, юридичних консультацій при народних судах
(1927), виїзну сесію та колегію захисників (1926–1927). Протоколи зборів про
перевибори народних засідателів (1929). Вироки лінійних судів у кримінальних справах про контрреволюційні злочини. Визначення колегії у транспортних
справах Верховного суду СРСР на вироки лінійних судів. Статистичні звіти про
судову практику та пояснювальні записки до них. Карні й цивільні справи.
Донецький губернський, ф. Р-1168, спр. 827, 1921–1927 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-1171, спр. 493, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-377, спр. 10, 1926–1930 рр.
Сталінський міжрайонний, ф. Р-1062, спр. 5, 1930 р.
Лінійні суди:
Донецької залізниці, ф. Р-6780, спр. 11, 1933–1937 рр.
Північно-Донецької залізниці, ф. Р-3411, спр. 222, 1936–1941, 1948–1956 рр.
Південно-Донецької залізниці, ф. Р-3412, спр. 329, 1937–1940, 1948–1954 рр.
Донецький лінійний транспортний суд Донецької залізниці, ф. Р-5183, спр. 295,
1953–1957 рр.
Донецький обласний, ф. Р-3410, спр. 6815, 1943–1992 рр.
Народні суди дільничні, районні, міські, 90 фондів, спр. 97735, 1916–1930, 1932–
1941, 1943–1976 рр.
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Дисциплінарні суди при рудниках
3 фонди, спр. 9, 1920–1921 рр. Описи.
Створені й діяли в 20-і роки.

Протоколи засідань судів, допитів, вироки судів. Листування з органами
міліції, союзом гірничоробочих про порушення трудової дисципліни. Посвідчення, списки робочих рудників.
Дисциплінарні суди при рудниках:
Горлівському, ф. Р-2086, спр. 1, 1920–1921 рр.
Микитівському, ф. Р-2064, спр. 3, 1921 р.
Нелєповському, ф. Р-2070, спр. 5, 1920–1921 рр.

Лічильні комісії з виборів у народні суди Донецької
області
ф. Р-1995, спр. 329, 1948–1965 рр. Описи.
Створювалися й діяли в період підготовки та проведення виборів у народні суди
Донецької області.

Рішення виконкомів про створення виборчих дільниць. Протоколи загальних зборів виборців по висуванню кандидатів у народні судді й народні
засідателі. Заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки, плакати-біографії
кандидатів. Протоколи голосування окружних і дільничних виборчих комісій.
Звіти про підсумки виборів. Статзвіти про склад обраних народних суддів і засідателів.

Прокуратури
12 фондів, спр. 6159, 1922–1932, 1941–1988 рр. Описи.
Губернська прокуратура створена на підставі постанови ВУЦВК від 28 червня
1922 р. “Про затвердження положення про прокурорський нагляд”. Ліквідована
в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.
Окружні прокуратури створені в 1923 р. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.
Сталінська міжрайонна прокуратура створена на підставі постанови ВУЦВК і
РНК УРСР від 29 вересня 1930 р. “Про реорганізацію місцевих установ юстиції
УРСР”. Ліквідована в 1932 р.
Прокуратура Донецької області створена на підставі постанови ВУЦВК і РНК
УРСР від 10 жовтня 1932 р. “Про створення органів юстиції в Донецькій області”.
Прокуратура Селидівського району створена в 1929 р.
Прокуратура міста Донецька створена в довоєнні роки. Точна дата не встановлена.
Куйбишевська й Кіровська районні прокуратури міста Донецька створені в 1937
р. зі створенням міських районів.
Транспортні прокуратури створювалися для здійснення керівництва й нагляду
за дотриманням законності на залізничному транспорті. Прокуратура ПівнічноДонецької залізниці була ліквідована в 1953 р., прокуратура Донецької залізниці
припинила свою діяльність у травні 1960 р.
Завдання та функції прокуратури укладалися в здійсненні нагляду за виконанням
державної законності в діяльності посадових осіб та установ, судових органів та
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органів системи внутрішніх справ. На зберіганні є документи партійних осередків Артемівської окружної прокуратури (ф. П-20, 1928–1930), Маріупольської
окружної прокуратури (ф. П-329, 1926–1930), партійної організації Донецької
обласної прокуратури (ф. П-761, 1936–1941, 1943–1987).

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, прокурора України, губерн
ської прокуратури; директивні вказівки обласної прокуратури з питань прокурорсько-слідчої роботи. Протоколи нарад прокурорського нагляду
(ф. Р-1469, 1925), засідань колегій прокуратур, комісій по застосуванню амністії
(ф. Р-1469, 1924–1925), боротьбі з бандитизмом, Донецької губернської антирелігійної комісії про закриття церков, діяльності релігійних громад (ф. Р-1469,
1924–1925); пленумів окружних судів, селянських конференцій, районних земельних комісій (ф. Р-391, 1923–1924); відомості про служителів релігійних
культів (ф. Р-1469, 1924–1925).
Інформаційні доповіді, довідки, листування про “контрреволюційні шкідницькі організації, угруповання” на підприємствах та у сільському господарстві
(ф. Р-1448, 1930–1931); спецповідомлення, обвинувальні висновки, доповідні
записки про спостереження за приватним сектором і ворожими до радянської
влади виступами на селі (ф. Р-1172, 1927). Списки підслідних членів КП(б)У та
ЛКСМУ (ф. Р-1172, 1926–1927). Оперативні зведення про події в губернії, стан
та поліпшення роботи транспорту, вироки по злочинам на транспорті, доповідні
записки про хід колективізації, хлібозаготівлям (ф. Р-1172, ф. Р-391, 1929).
Судові вироки, акти про виконання вироків, листування про осіб, засуджених до вищої міри покарання (ф. Р-1448, 1931–1932). Звіти, доповіді, довідки
про роботу прокуратур, дотримання законності, про участь громадськості в розкритті та попередженні злочинів. Доповіді, узагальнення стану слідчої роботи
в області.
Стенограма семінару прокурорів промислових міст і районів Донецької,
Дніпропетровської, Ворошиловоградської та Запорізької областей про організацію нагляду за законністю в промисловості (ф. Р-6243, 1966). Обвинувальні
висновки, вироки по злочинам. Справи наглядового виробництва по карним
злочинам.
Донецька губернська прокуратура, ф. Р-1469, спр. 42, 1922–1925 рр.
Окружні:
Артемівська, ф. Р-1172, спр. 82, 1923–1929 рр.
Маріупольська, ф. Р-1563, спр. 301, 1923–1931 рр.
Сталінська, ф. Р-391, спр. 219, 1923–1930 рр.
Прокуратура Донецької області, ф. Р-6243, спр. 4757, 1943–1988 рр.
Сталінська міжрайонна, ф. Р-1448, спр. 16, 1930–1932 рр.
Прокуратура м. Донецька, ф. Р-6114, спр. 84, 1945–1973 рр.
Прокуратура Селидівського району, ф. Р-4807, спр. 487, 1943–1960 рр.
Районні м. Донецька:
Кіровська, ф. Р-6028, спр. 48, 1945–1968 рр.
Куйбишевська, ф. Р-6079, спр. 21, 1959–1969 рр.
Транспортні:
Донецької залізниці, ф. Р-6794, спр. 75, 1939–1960 рр.
Північно-Донецької залізниці, ф. Р-6793, спр. 27, 1941, 1942, 1947–1953 рр.
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Управління робітничо-селянської міліції та карного
розшуку
96 фондів, спр. 15863, 1918–1932, 1934–1941 рр. Описи, каталог.
Створені на підставі декрету РНК України від 9 лютого 1919 р. “Про створення
міліції”. В 1920 р. при губуправлінні міліції було створено губернське відділення карного розшуку. На підставі наказу Головного управління міліції та карного
розшуку УРСР від 23 грудня 1923 р. губуправління міліції й відділення карного
розшуку були об’єднані в одну установу з назвою: губернське управління робітничо-селянської міліції та карного розшуку.
Ліквідовані: губернське в 1925 р., підрайонні – в 1922 р., повітові й волосні – в
1923 р., окружні – в 1930 р.
Здійснювали керівництво діяльністю органів міліції на території губернії,
повітів, підрайонів, міст, округів, Донецької залізниці й промислових підприємств. На зберіганні є документи політичних інспекцій управління Донецької
губернської міліції (ф. П-7022, 1920–1923) і Сталінського окружного управління
міліції (ф. П-7023, 1923–1924).

Накази, циркуляри ВНК, Головного управління міліції й карного розшуку України, губернського, повітових й окружних управлінь міліції та карного
розшуку. Доповіді, звіти, відомості, інформаційні зведення про організацію
діяльністі управлінь міліції в районах, повітах, округах, бойовий склад управлінь міліції, боротьбу з бандитизмом, карними злочинами, про події, про участь
міліції в зборі продовольчого податку, надання допомоги голодуючому населенню Поволжя й дітям.
Протоколи засідань Донецької губернської комісії про боротьбу з бандитизмом (ф. Р-1145, 1923). Відомості про дислокацію частин міліції на території губернії (ф. Р-1145, 1921, 1922); про історію Слов’янської повітової міліції
(ф. Р-1147, 1923), Маріупольської повітової міліції (ф. Р-1280, 1920), міських і
районних управлінь міліції (1928). Списки установ м. Юзівки (ф. Р-537, 1923),
фабрик і заводів Слов’янського повіту (ф. Р-1147, 1926), гірничопромислових
підприємств, лісів, що заходяться під охороною промміліції (ф. Р-1148, 1921–
1923); чисельність населення у волостях Гришинського повіту (ф. Р-2460, 1920),
Маріупольського повіту (ф. Р-1280, 1922), релігійних громад у Мар’їнському
районі Юзівського повіту (ф. Р-537, 1923).
Листування з вищестоящими організаціями, виконкомами про нагородження міліціонерів, злочини серед співробітників міліції, документи про “чистку” рядів міліції (ф. Р-1145, 1922, 1923).
Акти комісії, рапорти, відомості про збитки, нанесені населенню й
державі в період громадянської війни та іноземної інтервенції (ф. Р-1145,
ф. Р-327). Листування про відправлення на батьківщину польських біженців
(1923), списки іноземнопідданих. Іменні списки секретарів райвиконкомів
Сталінського округу (ф. Р-327, 1925). Особові справи, списки співробітників
міліції та карного розшуку.
Донецьке губернське управління міліції, ф. Р-1145, спр. 1231, 1920–1925 рр.
Донецьке губернське відділення карного розшуку, ф. Р-2295, спр. 552, 1920–
1923 рр.
Повітові:
Бахмутське, ф. Р-1154, спр. 83, 1919–1923 рр.
Гришинське, ф. Р-2460, спр. 334, 1919–1922 рр.
Дебальцівське, ф. Р-1148, спр. 152, 1920–1923 рр.
Єнакієвське, ф. Р-2462, спр. 22, 1920–1922 р.
Маріупольське, ф. Р-1280, спр. 185, 1920–1923 рр.
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Слов’янське, ф. Р-1147, спр. 455, 1918, 1920–1923 рр.
Чистяківське, ф. Р-1150, спр. 9, 1920–1921 рр.
Юзівське, ф. Р-537, спр. 1808, 1920–1923 рр.
Підрайонні:
Авдіївське, ф. Р-628, спр. 6, 1920–1921 рр.
Вєтковське, ф. Р-346, спр. 6, 1925–1927 рр.
Краматорське, ф. Р-1186, спр. 12, 1920–1921 рр.
Сніжнянське, ф. Р-1152, спр. 4, 1920 р.
Управління 3–го підрайону Гришинської повітової міліції, ф. Р-2401, спр. 1, 1920 р.
Андріївське волосне, ф. Р-1966, спр. 2, 1923 р.
Районні управління:
31 фонд, спр. 555, 1918–1932 рр.
Управління промислової міліції, 30 фондів, спр. 680, 1920–1929 рр.
Окружні:
Артемівське, ф. Р-1170, спр. 3725, 1923–1930 рр.
Сталінське, ф. Р-327, спр. 5756, 1923–1930 рр.
Міські:
Бахмутське, ф. Р-1153, спр. 52, 1920–1922 рр.
Гришинське, ф. Р-2305, спр. 15, 1918–1919 рр.
Маріупольське, ф. Р-1390, спр. 14, 1920–1922 рр.
Слов’янське, ф. Р-2006, спр. 14, 1920–1921 рр.
Юзівське, ф. Р-613, спр. 10, 1920–1921 рр.
Управління й відділи залізничної міліції:
Відділ міліції Північно-Донецької залізниці, ф. Р-2030, спр. 4, 1940–1941 рр.
Відділ робітничо-селянської міліції Південно-Донецької залізниці, станція Ясинувата, ф. Р-2040, спр. 24, 1934–1941 рр.
Друге дільничне управління 3–го району, станція Ниркове, ф. Р-2390, спр. 4, 1920 р.
Друге дільничне управління, станція Горлівка, ф. Р-2309, спр. 19, 1920 р.
Перша ділянка управління районної міліції, станція Іловайськ, ф. Р-2312,
спр. 15, 1920 р.
Перше дільничне управління, станція Бахмут, ф. Р-2308, спр. 13, 1920 р.
Перше дільничне управління 2–го району робітничо-селянської міліції Донецької залізниці, ф. Р-2388, спр. 1, 1920 р.
П’яте районне управління залізничної міліції, станція Дебальцеве, ф. Р-2302,
спр. 23, 1919–1920 рр.
Третє районне управління залізничної міліції, станція Лиман, ф. Р-2306, спр. 4,
1920 р.
Управління залізничної міліції Ясинуватського району, ф. Р-2303, спр. 22, 1920 р.
Управління Гришинської районної залізничної міліції, ф. Р-2307, спр. 17, 1920 р.
Управління залізничної міліції Маріупольського району, ф. Р-2311, спр. 26, 1919–
1920 рр.

Ліквідаційна комісія лінійного управління залізничних
робітничо-селянської міліції Донецької залізниці
ф. Р-2383, спр. 1, 1920 р. Опис.
Створена для ліквідації установи.

Протоколи засідання комісії. Акти комісії.
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Народний слідчий 4-ої дільниці Маріупольського повіту
ф. Р-2211, спр. 15, 1919–1920 рр. Опис.
Працював в 1919–1920 рр.

Повідомлення про події, протоколи допитів обвинувачуваних. Карні
справи.

Політична інспекція при Донецькому губернському управлінні робітничо-селянської міліції
ф. Р-2413, спр. 31, 1923–1924 рр. Опис.
Створена 1 жовтня 1921 р. Діяла на підставі „Положення про політичний секретаріат губміліції”, яке було прийнято Декретом СНК УРСР від 1 жовтня 1921 р.
Основні функції – керівництво роботою політорганів відділів та установ губміліції, контроль за діяльністю комісарів, партійних осередків, реєстр та облік
партійних сил, політпросвітна робота серед міліціонерів, надання інформації в
політсекретаріат Головміліції УРСР. Свою діяльність інспекція проводила за допомогою організації шкіл, політкурсів, клубів, бібліотек. В 1924 р. політична інспекція ліквідована. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7022,
1920–1923).

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, НКВС УРСР, Головного управління та Донецького губуправління міліції. Листування з ними про
посилення партійної та культурно-просвітної роботи серед міліціонерів, ліквідації неграмотності, про прийом в партію, направлення на курси. Інформації
про боротьбу зі злочинністю, хабарництвом та пияцтвом. Протоколи, резолюції, доповіді та тези Всеукраїнської наради завідуючих відділів управлінь
міліції, VIII Донецької губернської партконференції, загальних зборів, засідань
комуністичних осередків. Стенограми промов Голови ВУЦВК Г. І. Петровського. Списки особового складу інспекції.

Військовий слідчий 10-ої дільниці військово-транспортного трибуналу Південного округу шляхів сполучення,
ст. Дебальцеве Донецької губернії
ф. Р-2203, спр. 8, 1922–1923 рр. Опис.
Працював в 20-і рр.

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату юстиції, Верховного трибуналу,
Військово-транспортного трибуналу по судових справах. Звіти про діяльність
10-ої слідчої дільниці, обвинувальні висновки й постанови.

Волосні наглядачі управління Юзівської повітової
робітничо-селянської міліції
2 фонду, спр. 4, 1922–1923 рр. Описи
Призначено й працював в 20-і рр.

Постанови, циркуляри, накази ВУЦВК, Донецького губернського управління міліції, Юзівського повітового виконкому про надання відомостей по табелі термінових повідомлень, порядок та форму ведення діловодства в органах
міліції.
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Новоандріївський, ф. Р-1935, спр. 3, 1922–1923 рр.
Григорівський, ф. Р-2795, спр. 1, 1922 р.

Донецька губернська інспекція місць позбавлення волі
Наркомату внутрішніх справ, м. Бахмут
ф. Р-2446, спр. 3, 1923–1924 рр. Опис.
Створена в 1920 р., ліквідована в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Протоколи засідань комісії із чистки та перегляду особового складу та
листування з Донецьким губернським управлінням міліції про перегляд особового складу будинків примусових робіт і місць позбавлення волі. Рапорти про
події в будинках примусових робіт Донецької губернії.

Маріупольський будинок громадсько-примусових робіт
управління Маріупольської окружної робітничо-селянської
міліції
ф. Р-1252, спр. 84, 1923–1928 рр. Опис.
Створений та діяв в 20-х рр.

Постанови, інструкції, циркуляри ВЦВК, РН УРС, НКВС, Маріупольського окрвиконкому про амністію осіб, що перебуають на примусовій роботі,
листування з окружним прокурором, судами, управлінням міліції, адмінвідділом окрвиконкому про засуджених з фінансових питань, звіти про стан районних бюро примусових робіт. Протоколи засідань особливої комісії з розподілу
засуджених до примусових робіт. Анкети обстеження, відомості, протоколи засідань районних бюро примусових робіт і листування з ними про організацію
роботи, про виконання вироків судів, про раціональне використання засуджених за їх кваліфікацією. Анкети службовців. Справи засуджених до примусових
робіт.

Кущове адресне бюро управління робітничо-селянської
міліції по Сталінській області, м. Сталіно
ф. Р-2048, спр. 2, 1938–1941 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Список іноземнопідданих, які проживають на території Сталінської області. Листування з управлінням міліції по кадрам.

Донецькі губернські міліцейські курси при Донецькому
губернському управлінні робітничо-селянської міліції,
м. Бахмут
ф. Р-2365, спр. 14, 1923 р. Опис.
Створені й діяли в 20-і роки з метою підготовки фахівців для органів робітничоселянської міліції.

Накази, циркуляри Донецького губернського управління міліції, начальника губернських курсів про кадри, постачання. Протокол 1-ої Всеукраїнської
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наради працівників навчальних закладів міліції. Доповіді начальника про стан і
діяльність губернських курсів. Акти екзаменаційних комісій. Листування з окружними управліннями міліції про курсантів. Грошові атестати, списки курсантів, довідки про закінчення курсів та направлення на роботу.

Управління начальників повітів
2 фонди, спр. 9, 1917–1919 рр. Описи.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Телеграми Катеринославського губернатора про відрядження варти в
Павлівку, про страйки робітників Софіївського й Вєровського рудників Російсько-Бельгійського товариства, організацію варти на боротьбу з бандами. Листування з Бахмутським білогвардійським кримінально-пошуковим відділенням і
приставами повітової, міської й промислової варти про боротьбу з більшовицькою агітацією.
Бахмутського, ф. Р-2559, спр. 2, 1919 р.
Маріупольського, ф. Р-2568, спр. 7, 1917–1919 рр.

Управління охорони залізничних станцій Південного
округу шляхів сполучення
4 фонди, спр. 59, 1920, 1922 рр. Описи.
Створювалися й діяли в 20-і роки з метою охорони вантажів, перевезених залізничним транспортом.

Накази начальників охорони про матеріальне забезпечення особового
складу й листування про формування команд охорони, призначення постів.
Відомості про роботу управлінь. Акти обстежень районів, що охороняються.
Списки, посвідчення особового складу.
Авдіївка, ф. Р-2314, спр. 3, 1920 р.
Дебальцеве, ф. Р-2706, спр. 22, 1922 р.
Слов’янськ, ф. Р-2705, спр. 32, 1922 р.
Харцизьк, ф. Р-2301, спр. 2, 1920 р.

Адміністративні відділи виконкомів губернського,
окружних і районних рад робітничих, селянських
і черовоноармійських депутатів
8 фондів, спр. 1667, 1923–1939 рр. Описи.
Створені на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 20 вересня 1924 р. “Про
адміністративні відділи губернських й окружних виконавчих комітетів”. Здійснювали нагляд за впровадженням постанов органів радянської влади, вели облік
релігійних організацій. Ліквідовані у зв’язку з ліквідацією губернії (1925), округів (1930).

Виписки із протоколів засідання ВУЦВК, листування із НКВС про порядок репатріації біженців Польщі, Литви, Латвії, Німеччини, Австрії, видачі
віз на в’їзд у СРСР, про відправлення на батьківщину іноземнопідданих. Циркуляри Донецького губвиконкому, Донецького губвідділу міліції про порядок
видачі й обліку документів перебіжчиків, прийом українського громадянства.
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Листування із НКВС, окрвиконкомами про закінчення масової репатріації біженців з Польщі, порядок визнання громадян іноземнопідданими, розшук військовополонених.
Анкети, заяви громадян про прийом українського громадянства. Списки
консульських представництв іноземних держав, паспорти, посвідчення, свідоцтва, довідки вибулих за кордон. Списки іноземнопідданих, громадян, проживаючих на території Донецької губернії, що нелегально перейшли кордон. Акти,
свідоцтва й листування з окрвиконкомами про дозвіл іноземцям проживати в
СРСР. Протоколи, виписки із протоколів засідань окружних, міських виконкомів, листування з райвиконкомами про відновлення громадян у виборчих правах. Особові справи, списки громадян, позбавлених виборчих прав.
Донецький губернський, ф. Р-2375, спр. 83, 1924–1925 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-2262, спр. 75, 1924–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-1564, спр. 1381, 1924–1939 рр.
Сталінський, ф. Р-575, спр. 55, 1923–1930 рр.
Районні:
Лиманський, ф. Р-1914, спр. 3, 1930 р.
Макіївський, ф. Р-2137, спр. 5, 1929–1930 рр.
Мар’їнський, ф. Р-601, спр. 14, 1928–1930 рр.
Чистяківський, ф. Р-2581, спр. 51, 1924–1927 рр.

Президія Донецької обласної колегії адвокатів
ф. Р-6389, спр. 33, 1945–1972 рр. Опис.
Створена в 1932 р. у зв’язку зі створенням області. Є виконавчим органом колегії
адвокатів. Надає юридичну допомогу громадянам й організаціям, сприяє охороні
їхніх прав і законних інтересів.

Протоколи загальних зборів адвокатів області. Штатні розписи, прибутково-видаткові кошториси президії та юридичних консультацій, звіти про їх виконання.

Державні нотаріальні контори
7 фондів, спр. 308, 1944–1975 рр. Описи.
Нотаріальні контори входять в систему державних органів, які здійснюють посвідчення угод, документів громадсько-правового характеру, в цілях придання їм
юридичної достовірності. Діяльність контор регулюється постановою ЦВК та
РНК СРСР від 14 травня 1926 р. „Об основних принципах організації державного нотаріату”. Підпорядковуються Міністерству юстиції. Нотаріальні контори
Донецької області створені в різний період. Перша державна нотаріальна контора м.Донецька діє з 1919 р., друга з 1950 р., третя – з 1948 р., четверта – з 1945 р.,
шоста з 1967 р, сьома – з 1959 р. Дата утворення Торезької нотаріальної контори
не відома. Відновила свою діяльність з 1943 р.
Перша, м.Донецька, ф. Р-6092, спр. 57, 1954–1975 рр.
Друга, ф. Р-6486, спр. 43, 1951–1974 рр.
Третя, ф. Р-6321, спр. 44, 1950–1970 рр.
Четверта, ф. Р-6325, спр. 46, 1946–1971 рр.
Шоста, ф. Р-6487, спр. 25, 1967–1974 рр.
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Сьома, ф. Р-6088, спр. 33, 1959–1969 рр.
Торезька, ф. Р-6459, спр. 60, 1944–1973 рр.

Сталінський окружний комітет допомоги ув’язненим
та звільненим з примусово трудових установ
ф. Р-80, спр.2, 1929–1931 рр. Опис.
Створений 29 березня 1928 р. Ліквідований 23 серпня 1931р.

Матеріали розслідування і висновки по замітці в газеті “Диктатура праці” про роботу комітету, крадіжки. Листування з карним розшуком.

5. Органи планування й статистики
Сталінський окружний відділ планування
ф. Р-1936, спр. 3, 1927–1930 рр. Опис.
Створений в 1925 р. Ліквідований в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Протоколи засідань президії Сталінської міськради, нарад відділу про
перспективи трамвайного будівництва. Кошториси на перебудову лінійних
станційних споруджень, на експлуатацію електродороги, кон’юнктурний огляд
діяльності тресту “Коксобензол”.

Планові комісії та відділи виконкомів обласного, районних
і міських рад народних депутатів
42 фонди, спр. 7855, 1939–1993, 1996, 2005 рр. Описи.
Планова комісія Донецького облвиконкому створена в 1932 р. у зв’язку зі створенням області.
Планові комісії районних і міських виконкомів створювалися на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 15 червня 1931 р. “Про організації відділів й
інспектур при районних виконавчих комітетах і міських радах, виділених як окремі адміністративно-господарські одиниці”. Здійснювали планування розвитку
економіки області, районів і міст і контроль за виконанням установлених планів.
На зберіганні є документи первинної партійної організації планової комісії облвиконкому (ф. П-796, 1935–1940, 1944–1965).

Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому про розвиток народного господарства області. Відомості про збитки, заподіяні області в період німецької окупації (1943), про стан житлового фонду області (1944), план відновлення господарства.
П’ятирічні й поточні плани розвитку народного господарства області
і його галузей, звіти, відомості, довідки про їхнє виконання. Плани забудови
м. м. Жданова, Костянтинівки, Макіївки, Слов’янська, Сталіно (1951–1960).
Протоколи засідань обласної планової комісії, голів міських і районних планових комісій і відділів. Звіти про діяльність комісій, економічні характеристики районів. Довідки про економічне становище сільських, селищних і міських
рад. Паспорти обліку основних техніко-економічних показників міст і районів
(1941, 1943–1950).
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Планова комісія Донецько-Придніпровського економічного
району, м. Донецьк
ф. Р-5039, спр. 189, 1963–1969 рр. Описи.
Створена на підставі постанови ЦК КПУ й Ради Міністрів УРСР від 25 червня
1963 р. “Про створення планових комісій і рад по координації розвитку народного господарства економічних районів Української РСР” для всебічного вивчення
економіки й забезпечення комплексного розвитку господарства. Ліквідована в
грудні 1969 р.

Положення про планову комісію (1963), накази. Плани, звіти, довідки про роботу комісії. Протоколи й стенограми засідань комісії, науково-технічних конференцій, міжвідомчої ради при комісії, секцій машинобудування,
транспортної, будівництва й будматеріалів. Доповідні записки, інформації про
розвиток і розміщення продуктивних сил економічного району, про поліпшення використання паливно-енергетичних ресурсів, про виконання народно
господарських планів, діяльність підприємств, капітальне будівництво, розвиток транспорту, водопостачання.

Рада з координації та планування роботи раднаргоспів
Донецько-Придніпровського економічного району,
м. Донецьк
ф. Р-2850, спр. 25, 1962–1963 рр. Опис.
Організована у січні 1962 р. відповідно до постанови ЦК КПУ й Ради Міністрів
УРСР від 27 червня 1961 р. “Про економічне районування УРСР й організацію
рад з координації та планування у великих економічних районах”. До її складу
входили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська, Харків
ська області. Ліквідована на підставі постанови ЦК КПУ й СМ УРСР від 28 лютого 1963 р. “Про ліквідацію рад з координації та планування роботи раднаргоспів УРСР”.

Протоколи й стенограми засідань Ради про раціональне розміщення вуглезбагачувальних підприємств, розробку й впровадження ефективних способів
вуглезбагачення, подальший розвиток залізничної промисловості, стан розвідки запасів вугільних і залізних родовищ, раціональне використання паливноенергетичних ресурсів. Річні звіти по основній діяльності.

Статистичні бюро
3 фонди, спр. 50, 1920–1930 рр. Описи.
Донецьке губернське статистичне бюро створене в 1920 р. у зв’язку зі створенням Донецької губернії. Ліквідоване в 1925 р. Окружні статистичні бюро створені в 1923 р. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Постанови, циркуляри, інструкції ЦСУ, окрвиконкомів про роботу районних статистів, комплектування апарату статбюро, розміщення демобілізованого комскладу, кількість чоловічого населення в округах. Статистичні зведення
про стан посівів, про облік худоби по Сталінському округу, про втрати врожаю.
Листування із ЦСУ, Держпланом СРСР, окружними відділами праці з питань
статистики.
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Донецьке губернське статистичне бюро, ф. Р-1496, спр. 19, 1920–1926 рр.
Окружні:
Артемівське, ф. Р-1497, спр. 11, 1925–1930 рр.
Сталінське, ф. Р-113, спр. 20, 1924–1930 рр.

Донецьке обласне статистичне управління
(облсатуправління)
ф. Р-4249, спр. 43319, 1932–1940, 1943–1995 рр. Описи.
Створене як обласне управління народногосподарського обліку на підставі постанови РНК УРСР від 4 червня 1932 р. “Про організацію Управління народногосподарського обліку УРСР і його місцевих органів”. З 1943 р. передано в підпорядкування Уповноваженого Держплану СРСР за назвою: управління статистики
Уповноваженого Держплану СРСР по Сталінській області. Із серпня 1948 р. існує
як самостійне статистичне управління. Займається розробкою статистичних матеріалів про розвиток народного господарства області. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-839, 1937–1940; ф. П-6277, 1948–1987 ).

Накази, протоколи засідань колегії облстатуправління. Річні звіти з основної діяльності установ, організацій, підприємств; розрахунки фондів споживання продуктів харчування населенням області, ввозу й вивозу сільськогосподарських продуктів. Зведені таблиці про чисельність населення по кожному
населеному пункту області, зведені звіти про адміністративно-територіальні
зміни області, списки утворених і ліквідованих населених пунктів. Статистичні збірники ЦСУ СРСР, ЦСУ УРСР, облуправління про розвиток народного
господарства України, області, про динаміку міського й сільського населення.
Інформаційні бюлетені управління про виконання завдань містами й районами
області. Річні сімейні бюджети робітників та службовців, доповідні й аналітичні записки управління про підсумки обстеження бюджетів робітників та службовців області.

Районні й міські інспектури державної статистики
43 фонди, спр. 13882, 1941, 1943–1986 рр. Описи.
Проводять статистичний облік виконання державних планів, розробку й аналіз
даних, що характеризують розвиток економіки міст і районів; контролюють обліково-статистичну роботу.

Плани, звіти про роботу інспектур. Звіти, статистичні відомості, таблиці,
зведення, довідки про роботу промислових підприємств, автотранспорту, культпросвітустанов, шкіл, установ охорони здоров’я, розвиток сільського й житлово-комунального господарства, виконання планів капітального будівництва.
Відомості про чисельність і переміщення населення, чисельність робітників
та службовців, фонди заробітної плати. Списки установ, організацій і підприємств.
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6. Фінансові установи
Фінансові відділи виконкомів губернського, повітових
й окружних рад робітничих, селянських
і черовоноармійських депутатів
6 фондів, спр. 268, 1922–1930 рр. Описи.
Донецький губернський і повітовий відділи створені на підставі декрету РНК
України від 22 лютого 1919 р. “Про організації фінансових відділів губернських
і повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і черовоноармій
ських депутатів”.
Окружні відділи створені в 1923 р. Здійснювали податкові операції, розгляд і
затвердження місцевих бюджетів і кошторисів, контролювали фінансову діяльність підприємств та установ. Ліквідовані у зв’язку зі змінами адміністративнотериторіального поділу: повітові – в 1923 р., губернський – в 1925 р., окружні – в
1930 р.

Циркуляри, інструкції Наркомату фінансів СРСР, УРСР, Донгубфінвідділу, окрвиконкомів і листування з місцевими фінансовими відділами про місцевий бюджет, про врегулювання цін на ринку, про податки, порядок податкової
та військової повинності для амністованих білогвардійців, грошовий обіг, хлібозаготівлі.
Протоколи, акти обстеження повітових фінвідділів. Протоколи засідань
комісії з боротьби з хабарництвом. Доповіді, звіти, відомості про роботу окружних фінвідділів, виконання й використанні місцевих бюджетів, надходження сільськогосподарських податків, реалізацію 2-ої позики індустріалізації, результати обстеження підприємств.
Донецький губернський, ф. Р-1473, спр. 62, 1922–1925 рр.
Повітові:
Слов’янський, ф. Р-2271, спр. 1, 1923–1924 рр.
Юзівський, ф. Р-527, спр. 3, 1922–1923 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-1474, спр. 78, 1922–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-1535, спр. 17, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-302, спр. 107, 1923–1930 рр.

Фінансові відділи виконкомів обласної, районної й міської
рад народних депутатів
39 фондів, спр. 26623, 1939, 1941–1990, 2005 рр. Описи.
Донецький обласний фінансовий відділ створений в 1932 р. у зв’язку зі створенням області. Керує роботою міських і районних фінвідділів, здійснює контроль за виконанням місцевого бюджету. Районні й міські фінвідділи створені
на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 15 червня 1931 р. Здійснюють
контроль за складанням і виконанням бюджетів районів і міст, фінансують установи й підприємства, які перебувають на місцевому бюджеті. На зберіганні є
документи первинної партійної організації облфінвідділу (ф. П-746, 1934–1940,
1943–1986).

Постанови та рішення облвиконкому з питань фінансування галузей народного господарства області. Накази, плани роботи. Бюджети області, міст,
районів і звіти про їх виконання. Зведення сільських, селищних бюджетів. Річні
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звіти про надходження податків у місцевий бюджет, фінансово-господарську
діяльність установ, організацій і підприємств. Штатні розписи та кошториси
фінвідділів, обласних установ. Стенограми міжобласного (1959) і обласних нарад працівників фінансових органів, протоколи виробничих нарад, пропозиції,
доповідні записки з питань структури апарату й скорочення штатів установ.
Інформації, довідки про проведення грошової реформи (1947). Акт про збитки,
що заподіяні нацистськими загарбниками народному господарству області (1944).
Донецький обласний, ф. Р-3316, спр. 5633, 1939, 1941–1990, 2005 рр.
Районні відділи: 29 фондів, спр. 14284, 1943–1986 рр.
Міські відділи: 9 фондів, спр. 6706, 1943–1986 рр.

Районні податкові бюро повітових продовольчих комітетів
5 фондів, спр. 75, 1922–1923 рр. Описи.
Створені в 1922 р. Здійснювали облік об’єктів оподаткування по районах, волостях, селищах й окремих господарствах, контролювали роботу податкових інспекторів. Ліквідовані в 1923 р.

Постанови, накази РНК, ВУЦВК, Української економічної Ради, повітових продовольчих комітетів про податки. Положення про продподатковий апарат Наркомату продовольства УРСР. Виписка з декрету ВУЦВК і РНК УРСР
про єдиний натуральний податок на продукти сільського господарства на 1922–
1923 рр.
Оперативні зведення про продовольче становище у волостях. Акти перевірки господарств, відомості про врожай, про розподіл землі. Списки об’єктів
оподаткування.
Каранське, ф. Р-2112, спр. 25, 1922–1923 рр.
Маріупольське, ф. Р-2113, спр. 32, 1922–1923 рр.
Розівське, ф. Р-1341, спр. 12, 1922–1923 рр.
Юзівське, ф. Р-848, спр. 1, 1922 р.
Юзівський повітовий податковий осередок, ф. Р-957, спр. 5, 1923 р.

Державна податкова інспекція по Красноармійському району
ф. Р-6796, спр. 56, 1990–1996 рр. Опис.
Створено на підставі наказу Донецького обласного фінансового управління від
18 травня 1990 р. Підпорядковувався державній податковій інспекції по Донецькій області. Основні функції – контроль за дотриманням законів про податки,
інших платежів в бюджет та внески в державні цільові фонди; затвердження
форм податкових розрахунків, звітів, декларацій; розробка заходів проведення
перевірок; виявлення правопорушень.

Накази. Положення про інспекцію. Річні звіти з основної діяльності.
Статзвіти. Акти, описи та оцінки майна. Протоколи виробничих, апаратних нарад. Документи проведення семінарів.

Інспектори прямих податків
9 фондів, спр. 21, 1924–1930 рр. Описи.
Посада інспектора прямих податків була введена в 1923 р. До його компетенції
входило здійснення податкових операцій на дільницях, підвідомчих окрфінвідділам. Ліквідована в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.
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Циркуляри Наркомату фінансів СРСР та УРСР, Сталінського окрфінвідділу про пільги власникам підприємств, що закрилися, боротьбу з приватними
скупниками хліба, худоби, вовни, шкіри, про облік іноземних підприємств, оподаткування приватних торговців, спекулянтів, служителів релігійних культів,
про зняття податків з найбідніших верств населення.
Відомості про приватні торгово-промислові підприємства.
Списки торговців, власників приватних складів, торгово-промислових і
кустарних підприємств та осіб вільних професій.
2, 380, 621 ділянок, м. Сталіно, ф. Р-2517, спр. 2, 1925–1926 рр.
4, 306, 382 ділянок, м. Сталіно, ф. Р-2516, спр. 1, 1926–1930 рр.
303 дільниці, м. Сталіно, ф. Р-2519, спр. 1, 1927–1930 рр.
305, 381 ділянок, м. Сталіно, ф. Р-2518, спр. 1, 1927–1929 рр.
307, 385 ділянок, м. Сталіно, ф. Р-2515, спр. 3, 1926–1930 рр.
310 дільниці, с. Амвросіївка, ф. Р-2520, спр. 5, 1924–1929 рр.
311, 387, 632 ділянок, м. Макіївка, ф. Р-2512, спр. 1, 1926–1928 рр.
312 дільниці, Петровський рудник, ф. Р-2514, спр. 5, 1925–1929 рр.
313 дільниці, с. Павлівка, ф. Р-2513, спр. 2, 1924–1929 рр.

Донецька обласна контора Держбанку СРСР
ф. Р-5919, спр. 2169, 1940–1941, 1943–1993 рр. Опис.
Створена в 1929 р. Здійснює кредитування, розрахункове й касове обслуговування підприємств, організацій та установ, контролює витрати фондів заробітної плати по підприємствам. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-771, 1930–1941, 1943–1965).

Накази керівника облконтори Держбанку СРСР з основної діяльності.
Річні бухгалтерські звіти установ Держбанку СРСР. Річні звіти облконтори,
районних відділень і міськуправління про кредитно-розрахункову роботу й фінансування господарства, касове виконання держбюджету, роботу з кадрами.
Документи ревізій та обстежень районних відділень Держбанку. Зведені статистичні таблиці по контролю за витратою фондів заробітної плати, місячні статистичні галузеві звіти облконтори. Статистичний звіт про чисельність
робітників та службовців за статтю, віком, стажем роботи. Баланси грошових
доходів і витрат населення області.

Бахмутське відділення державного банку
ф. Р-2276, спр. 1, 1923 р. Опис.
Створене та діяло в 20-і рр.

Протоколи засідань комісії по боротьбі з хабарництвом; список, анкети
співробітників.

Сніжнянське відділення №33423 Держбанку СРСР
ф. Р-2986, спр. 31, 1941–1955 рр. Опис.
Створено в 1943 р. Від відділення Держбанку в 1946 р. відійшло відділення Промбанку. В 1959 р. з реорганізацією спецбанків припинило свою дію. Основні
функції кредитування розрахунків, касове обслуговування підприємств та виконання Держбюджету. На зберіганні є документи партійної організації (П-5041,
1946–1958, 1969–1978).
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Річні статзвіти, бухзвіти. Доповіді, огляди, інформації. Відомості про
кадри, про виконання касового плану. Книги реєстрації відкритих особових рахунків.

Артемівська державна трудова ощадна каса
ф. Р-2277, спр. 1, 1923–1925 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і рр.

Циркуляри головного управління Держтрудощадкас про роботу ощадних
кас, ведення секретного листування.

Донецька обласна контора Будбанку
ф. Р-6193, спр. 485, 1943–1969, 1971–1995 рр. Опис.
Створена в 30-і роки як Сталінська обласна контора Промбанку, з 1959 р. – обласна контора Будбанку. Здійснює фінансування й кредитування капітального
будівництва промислового й житло-цивільного призначення, контролює діяльність будівельних організацій.

Накази керуючого Промбанку СРСР, обласної контори з основної діяльності. Річні плани кредитування індивідуального, кооперативного житлового
будівництва. Річні звіти про контрольну роботу Будбанку по фінансуванню
капітального будівництва, роботу з кадрами. Акти, довідки перевірки роботи
обласної контори ревізорами Української республіканської контори Будбанку.
Довідки про кошти, отримані та внесені у Будбанк на фінансування капітальних вкладеів від організацій і підприємств області.

Відділення Всеукраїнської контори Російського торговопромислового банку (Промбанк СРСР) (о. а. ф.)
ф. Р-90, спр. 18, 1923–1928 рр. Описи.
Юзівське й Бахмутське відділення Промбанку СРСР були відкриті в 1923 р. Обслуговували торговельні промислові підприємства, кооперацію, приватних осіб,
що займалися торгово-промисловою діяльністю, видавали позики, проводили
купівлю й продаж товарів і цінних паперів, приймали внески.

Циркуляри торгово-промислового банку СРСР про ліквідацію державних, кооперативних, приватних підприємств (списки підприємств), про соц
страхування, правила кредитування установ, поширення 6% золотої позики.
Відомості про динаміку іноземної валюти за 1926–1927 рр.

Філії Всеукраїнського кооперативного банку (о.а.ф.)
ф. Р-1491, спр. 14, 1925–1930 рр. Описи.
Всеукраїнський кооперативний банк створений в 1922 р. Для ведення кредитних
операцій на місцях створені філії та агентства. Артемівська та Сталінська філії
створені в 1923 р. Основні функції – обслуговування банківськими кредитами
всі види кооперації, надання консультації. Ліквідований банк та його філії на
підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 15 лютого 1930 р.
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Справи про кредитування. Статути. Протоколи та витяги з них засідань
правлінь, загальних зборів пайовиків. Звіти. Договори про охорону. Листування. Списки працівників.

Прибутково-видаткові каси Артемівського окружного фінансового відділу
4 фонди, спр. 11, 1923–1925 рр. Описи.
Організовані та діяли в 20-і рр.

Циркуляри Наркомату фінансів, Донецького губернського відділу фінансів, Артемівського окружного фінансового відділу й листування з ними про
фальшиві грошові знаки, викрадені облігації і червінці, порядок обміну грошових знаків зразка 1922 р., боротьбі з хабарництвом. Листування з Донецьким
губернським фінансовим відділом про охорону, про кадри. Анкети співробітників. Списки фельдечерів ДПУ УРСР Слов’янського відділення державного
банку, уповноважених по збору сільгоспподатку в Артемівськом окрузі.
Гришинська, ф. Р-2268, спр. 6, 1923–1924 рр.
Каменська, ф. Р-2275, спр. 1, 1923–1924 рр.
Сергіївська, ф. Р-2272, спр. 1, 1924–1925 рр.
Слов’янська, ф. Р-2270, спр. 3, 1924–1925 рр.

Губернська й окружна контори державного страхування
4 фонди, спр. 47, 1923–1930 рр. Описи.
Донецька губернська контора створена на підставі Положення про Головне управління держстраху від 27 листопада 1922 р. До її функцій входило керівництво
роботою по державному страхуванню в губернії. Ліквідована в 1925 р. у зв’язку з
ліквідацією губернії. Діяльність окружних контор держстраху пов’язана зі створенням та майбутньою ліквідацією округів як адміністративно-територіальних
одиниць (1923–1930). Відали добровільним й окладним страхуванням у містах і
селах округу, здійснювали керівництво й контроль за діяльністю районних страхових агентів.

Постанови, інструкції, циркуляри Всеукраїнського правління держстраху, Донецького губвиконкому, звіти, відомості, листування з губернським,
районними виконкомами з питань соціального страхування. Оголошення про
страхування Маріупольських державних заводів “Югосталі”. Доповідні записки, листування з конторами держстраху про планове страхування, тарифні платежі.
Донецька губернська, ф. Р-1508, спр. 5, 1923–1925 рр.
Окружні:
Артемівська, ф. Р-1509, спр. 20, 1925–1930 рр.
Маріупольська, ф. Р-1253, спр. 3, 1927–1929 рр.
Сталінська, ф. Р-1044, спр. 19, 1923–1930 рр.

Управління державного страхування
2 фонди, спр. 998, 1922–1924, 1943–1985 рр. Описи.
Донецьке губернське управління державного страхування створене на підставі Положення про Головне Управління держстраху від 27 листопада 1922 р.
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Керувало роботою по державному страхуванню в губернії. Ліквідоване в 1925 р.
у зв’язку з ліквідацією губернії.
Управління державного страхування Донецької області створене в 1932 р. Відає
питаннями держстраху в Донецькій області.

Накази з основної діяльності облуправління. Річні плани по праці, звіти
управління й підвідомчих інспекцій про операції держстраху, про результати
обліку обов’язкового окладного страхування та обчислення страхових платежів
у колгоспах і господарствах громадян. Аналізи роботи страхових органів області. Протоколи засідань, доповіді, відомості про діяльність страхових кас, соціальне страхування. Річні статистичні звіти управління по страхуванню. Книга
обліку валютних цінностей (1923–1924).
Донецьке губернське, ф. Р-2340, спр. 4, 1922–1924 рр.
Управління держстраху Донецької області, ф. Р-6231, спр. 994, 1943–1985 рр.

Каси взаємного страхування та взаємодопомоги
3 фонди, спр. 347, 1932–1933, 1944–1960 рр. Описи.
Створені згідно постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 квітня 1932 р. як громадські
організації. Ліквідовані на підставі постанови ЦК КПУ й РМ УРСР від 11 вересня 1960 р.

Постанови, накази Укрпромради, Укрінстрахкаси з питань взаємного
страхування. Протоколи, стенограми з’їздів уповноважених промислової кооперації, Укрінстрахкаси. Протоколи засідань правління, президії облінстрахкаси, облпромстрахкаси. Річні звіти з фінансових питань, по медичному обслуговуванню інвалідів, членів промкооперації.
Донецька обласна каса соціального страхування, ф. Р-698, спр. 10, 1932–1933 рр.
Сталінська обласна каса взаємного страхування й взаємодопомоги промислової
кооперації “Облпромстрахкаса”, ф. Р-2809, спр. 290, 1944–1960 рр.
Сталінська обласна каса взаємного страхування й взаємодопомоги кооперації інвалідів “Облінстрахкаса”, ф. Р-2812, спр. 47, 1947–1952 рр.

Страхові ради обласної каси взаємного страхування
і взаємодопомоги промислової кооперації “Облпромстрахкаса”
2 фонди, спр. 7, 1944–1953 рр. Описи.
Створені в складі “Облпромстрахкаса” для керівництва та допомоги артілям в
їх діяльності. Обслуговували артілі району. Ліквідовані в 1953р. з передачею
справ “Облпромстрахкаса”.

Річні звіти. Протоколи засідань рад. Списки інспекторів.
Артемівська, ф. Р-2810, спр. 6, 1944–1953 рр.
Макіївська, ф. Р-2811, спр. 1, 1945 р.

Донецьке обласне управління Держтрудощадкас
ф. Р-3222, спр. 1357, 1943–1984 рр. Опис.
Створене в 30-і роки. Здійснює організацію й розміщення позик, внесків, контролює роботу підвідомчих ощадних кас.
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Накази начальника управління. Протоколи нарад завідуючих підвідомчих установ. Річні плани залучення коштів населення, по праці. Зведені річні
звіти управління про діяльність, мережу ощадкас, операційне навантаження,
ревізійну роботу. Протоколи, офіційні таблиці тиражів. Агітаційні й рекламні
статті та оголошення для газет, радіо й телебачення по державних позиках і лотереях. Листування з організаціями й окремими громадянами про оформлення
внесків довоєнних років.

Відділ цін Донецької обласної державної адміністрації
ф. Р-6230, спр. 1924, 1970–1998 рр. Описи.
Створений в 1970 р., здійснював підготовку економічно обґрунтованих проектів
нових цін і тарифів, аналіз вільних і регульованих цін на продукцію виробничого
призначення, товарів народного споживання й тарифів на послуги. Ліквідований
в 1998 р.

Накази, постанови, протоколи засідань Державних комітетів СРСР та
УРСР по цінам. Розпорядження облвиконкому щодо затвердження роздрібних,
оптових цін і тарифів. Рішення Держкомітету УРСР по цінам й облвиконкому
про вилучення в прибуток бюджету сум, отриманих підприємствами й організаціями області від завищення цін і тарифів.
Інформація відділу про результати регулювання цін на товари й послуги.
Річні звіти відділу з основноъ діяльності. Довідки, розрахунки, таблиці по перегляду оптових, роздрібних цін, обґрунтування коефіцієнтів на послуги. Декларації на послуги підприємств, установ й організацій. Листування з Міністерством економіки України про державне регулювання цін на товари й послуги
підприємств. Ліквідаційний баланс відділу.

7. Органи управління економікою. Промислові підприємства
Міністерство вугільної промисловості УРСР
ф. Р-2689, спр. 8325, 1954–1989 рр. Описи.
Організоване в червні 1954 р. за місцезнаходженням у м. Сталіно. В 1957 р. було
ліквідоване, в 1965 р. відновило свою діяльність. Основними завданнями було
виконання державних планів видобутку вугілля та поставки його народному
господарству, забезпечення розвитку підприємств вугільної промисловості. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2330, 1966–1987)

Протоколи засідань колегії, накази, постанови Мінвуглепрому СРСР,
Мінвуглепрому УРСР. Плани по видобутку, збагаченню та брикетуванню вугілля, валовій продукції, праці, собівартості, прибутку, капітальному будівництву.
Плани науково-дослідних робіт і звіти про їх виконання. Річні звіти про роботу
шахт і вугільних розрізів, виробничих об’єднань, вуглезбагачувальних підприємств, звіти про впровадження наукової організації праці, запаси і втрати вугілля в надрах, охорону атмосферного повітря й використання води, виконання
планів випробувань нових машин, надходження й впровадження винаходів і
рацпропозицій, наукове-технічне співробітництво із закордонними країнами.
Програми розвитку гірничих робіт і протоколи по їх розгляду, відомості
про боротьбу з раптовими викидами вугілля й газу. Протоколи технічних нарад
з питань закладки виробленого простору, освоєння нових методів гідравлічного
способу видобутку вугілля. Переліки винаходів, використаних на підприємствах
135

Мінвуглепрому УРСР. Технічні умови на вугілля шахт, продукти збагачення
та концентрати для коксування, аналізи виконання планів впровадження нової
техніки. Плани-завдання та акти комплексних перевірок виробничої та фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств. Акти прийому в експлуатацію нових шахт.
Документи про відвідування делегаціями іноземних країн підприємств й
організацій Мінвуглепрому УРСР, про участь у роботі Європейської економічної комісії ООН у м. Женеві.

Рада народного господарства Горлівсько-Щербинівського
району, ст. Микитівка
ф. Р-2670, спр. 3, 1917–1918 рр. Опис.
Створена в 1918 р. Дата ліквідації не встановлена. У фонді є протокол з’їзду рад
робітничих і солдатських депутатів Горлівсько-Щербинівського району з питання про передачу влади радам (30 серпня 1917 р.)

Протокол наради представників рудничних і заводських організацій Горлівсько-Щербинівського району про створення районної ради народного господарства (22 березня 1918 р.), її структуру та завдання.

Рада народного господарства Донецького економічного
району (раднаргосп) і його галузеві управління
ф. Р-2922, спр. 11896, 1956–1970 рр. Описи, каталог.
Створена на підставі Закону УРСР від 31 травня 1957 р. “Про подальше вдосконалювання управління промисловістю й будівництвом в Українській РСР”. Здійснювала керівництво й управління промисловістю й будівництвом на території
Донецького економічного адміністративного району. На підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 26 грудня 1962 р. “Про створення економічних районів
Української РСР” ради народного господарства Донецького і Луганського економічних адміністративних районів були ліквідовані, а на їхній базі створена єдина
рада народного господарства Донецького економічного району. У раднаргоспі
були створені галузеві управління металургійної, машинобудівної, хімічної,
легкої й інших галузей промисловості. При раднаргоспі існувала техніко-економічна рада – колегіальний консультативний орган. Раднаргосп і його галузеві
управління припинили свою діяльність на підставі Закону СРСР від 2 жовтня
1965 р. “Про зміну системи органів управління промисловістю й перетворення
деяких інших органів державного управління”. Документи галузевих управлінь
відображені в 34 описах і входять до складу фонду раднаргоспу. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-7301, 1956–1964)

Постанови, розпорядження й директивні листи раднаргоспу, документи
по перевірці їх виконання. Протоколи, стенограми засідань раднаргоспу, техніко-економічної ради і її секцій, технічних нарад.
Проект генеральної перспективи розвитку народного господарства економічного району на 1959–1975 рр. Перспективні плани розвитку промисловості на 1959–1965 рр., 1966–1970 рр., проектно-дослідницьких робіт на 1959–
1965 рр., розвитку науки й впровадження нової техніки на 1966–1970 рр. Плани, звіти, відомості, довідки про розвиток промисловості, по капітальному
будівництву, собівартості продукції підприємств, впровадженню нових видів
продукції, техніці безпеки й охороні праці, науково-дослідних і проектно-кон136

структорських роботах, кооперативних поставках, спеціалізації виробництва,
експортних поставках, постачанню.
Акти державної комісії із приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, прийому-передачі підприємств міністерствам і відомствам.
Листування з Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів УРСР, Укрраднаргоспом, господарськими органами про розвиток економіки, фінансування раднаргоспу і його управлінь.

Виробничо-енергетичне об’єднання “Донбасенерго”,
м. Горлівка
ф. Р-4298, спр. 1850, 1943–1982 рр. Опис.
Створене в 1930 р. Іменувалося районне енергетичне управління “Донбасенерго”, з 1976 р. – виробничо-енергетичне об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР. Здійснює управління електростанціями
й підприємствами енергетичної системи Донецької й Луганської областей. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1448, 1932–1940, 1943–1986).

Накази й розпорядження. Річні плани, звіти з основної діяльності, капітального будівництва, по праці, підготовці кадрів. Звіти про надходження й
впровадження винаходів і рацпропозицій. Аналіз техніко-економічних показників роботи електростанцій, енергосистеми.
Акти по введенню в експлуатацію ДРЕС та інших об’єктів енергосистеми. Довідки про електрифікацію населених пунктів Донецької й Луганської
областей. Огляди діяльності підвідомчих підприємств. Колективні договори
електростанцій і мережних районів.

Центральне підприємство електричних мереж, м. Горлівка
ф. Р-3950, спр. 426, 1943–1965 рр. Опис.
Створене в 1943 р. Входить до складу районного енергетичного управління “Донбасенерго”. Займається транспортуванням електроенергії, електронаглядом. У
підпорядкуванні має електростанції, електропости. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-5228, 1963–1986).

Накази. Протоколи технічних нарад. Техпромфінплани. Титульні списки
капітального будівництва. Річні звіти по капбудівництву, експлуатації об’єктів,
кадрам. Документи про раціоналізацію й винахідництво. Акти нещасних випадків. Документи профспілкового комітету.

Донецьке обласне енергетичне управління
“Донецькміськенерго”
ф. Р-5340, спр. 377, 1945–1965 рр. Опис.
Створене в 1944 р. як районне енергоуправління, до складу якого входили
електромережі Сталінської й Луганської областей. В 1955 р. перейменоване в
Донбаське мережне управління. З 1957 р. у складі управління були залишені
електромережі тільки Сталінської області, і воно перейменоване в обласне енергоуправління “Обленерго”. В 1963 р. “Обленерго” перейменоване в Донецьке
обласне енергетичне управління міських електростанцій й електромереж “Донецькміськенерго”.
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Статут, положення, накази. Протоколи технічних нарад, засідань техради. Плани, звіти, доповідні записки про роботу, капітальне будівництво, протиаварійні заходи, раціоналізацію, впровадження нової техніки, техніку безпеки.
Технічні звіти по випробуванню турбін, казанів, устроїв, що заземлюють. Акти
прийому-передачі електромережевих об’єктів.

Донецьке відділення по організації й раціоналізації
районних електростанцій і мереж (ОРДРЕМ), м. Горлівка
ф. Р-4978, спр. 128, 1948–1970 рр. Опис.
Організоване в 1948 р. Займалося проведенням пуско-налагоджувальних робіт
на електростанціях, проведенням випробувань тепло-механічного й електротехнічного устаткування. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-5258, 1953–1956).

Протоколи партійно-господарських активів. Річні плани, звіти про виробничу діяльність, по кадрам. Кошториси й штатні розписи. Документи про
раціоналізацію й винахідництво.

Управління особливо вповноваженого СТО по відновленню
казанового господарства Донбасу, м. Бахмут
ф. Р-1166, спр. 115, 1920–1922 рр. Опис.
Створене в листопаді 1920 р. Ліквідоване в 1922 р.

Положення про управління. Накази й розпорядження управління, Центрального правління кам’яновугільної промисловості, казанових господарств
району. Доповіді, інструкції з відновлення казанового господарства Донбасу,
про діяльність управління (1921). Листування з районними управліннями про
ремонт казанів, акти обстеження котлогосподарств.
Протоколи з’їзду старших майстрів котлоремонтних груп, засідань секцій, технічних керівників, працівників управління по перегляду виробничих
програм відновлення котлового господарства. Відомості про кількість необхідних казанів для рудників Донбасу, продовольства.

Сталінська обласна інспекція котлонагляду Міністерства
електростанцій СРСР
ф. Р-3402, спр. 10, 1943–1954 рр. Опис.
Створена в 30-і рр.
Ліквідована 1 липня 1954 р.

Накази Головної державної інспекції, Сталінської обласної інспекції котлонагляду з основно діяльності. Акти матеріальних збитків, що заподіяних інспекції в період нацистської окупації; рішення обласної інспекції про виготовлення та ремонт казанів, балонів, звіти про діяльність інспекції, листування з
Головною державною інспекцією про стан й устаткування казанів, кошториси
й штатні розписи.
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Паливна інспекція “Донтранспаливо” Міністерства шляхів
сполучення, м. Донецьк
ф. Р-4882, спр. 71, 1940–1966 рр. Опис.
Створена в 20-і роки в м.Харкові як паливна інспекція Наркомату шляхів сполучення “Трансдонтоп”. Після звільнення області від окупантів в 1943 р. переведена в м. Артемівськ і стала називатися паливною інспекцією наркомату шляхів
сполучення “Севдонтранстоп”. З 1957 р. переведена в м. Сталіно (з 1961 р. – Донецьк)
і називалася паливною інспекцією Міністерства шляхів сполучення “Донтранспаливо”. Займалася перевіркою якості та прийманням твердого палива і нафтопродуктів, що поставлялись для залізниць. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5663, 1952–1953).

Протоколи узгодження норм якості вугілля. Кошториси, штатні розписи.
Звіти, зведення, доповідні записки про роботу, кількість й якість відвантаженого вугілля. Стандарти на якість вугілля.

Уповноважений Українського управління з палива
по Донецькій губернії, м. Бахмут
ф. Р-2352, спр. 4, 1923 р. Опис.
Призначений в 1920 р.
Ліквідовано посаду в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Постанови, інструкції, накази, циркуляри Головного управління з палива
на Україні, Центрального правління кам’яновугільної промисловості про розформування Українського управління з палива по Харківській, Катеринославській губерніях, про методи роботи місцевих паливних органів, кадри. Списки
особового складу.

Паливні трести
2 фонди, спр. 209, 1945–1961 рр. Описи.
Створені після звільнення області від німецьких окупантів для забезпечення паливом місцевої промисловості, установ, населення. Обласний паливний трест
керував діяльністю міських паливних трестів і шахтоуправлінь системи місцевої й паливної промисловості. Ліквідовані в 1961 р. На зберіганні є документи
парторганізації Сталінського обласного паливного тресту (ф. П-6249, 1945–1953,
1955–1961)

Накази. Протоколи виробничих нарад. Техпромфінплани. Звіти трестів і
шахтоуправлінь про випуск продукції, її собівартість, по кадрам. Прейскуранти
й калькуляції собівартості палива, листування про відвантаження вугілля. Книги обліку особового складу.
Горлівський міський паливний трест, ф. Р-2828, спр. 36, 1951–1961 рр.
Сталінський обласний паливний трест, ф. Р-2827, спр. 173, 1945–1961 рр.

Українська республіканська інспекція по контролю якості
вугілля (Укрінсвугілля) Мінвуглепрому СРСР, м. Донецьк
ф. Р-4898, спр. 518, 1940, 1943–1990 рр. Опис.
Створена в 1929 р. Відновила свою роботу після окупації в листопаді 1943 р. як
Південна інспекція по контролю якості й кількості коксівного вугілля. З 1958 р. –
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Українська республіканська інспекція по контролю якості вугілля. Керувала
діяльністю 9 районних (з 1979 р. міжрайонних) інспекцій Донецької, Луганської
й Львівської областей. Здійснювала контроль якості вугілля на шахтах і збагачувальних фабриках. Ліквідована в 1990 р.

Положення про інспекції (1944, 1953, 1958, 1970), про гірничо-технічний
і контрольно-інспекторський відділи республіканської інспекції (1981–1983,
1989). Накази, протоколи нарад партійно-господарського активу, нарад з керівниками районних (міжрайонних) інспекцій. Протоколи комісії з перегляду норм
якісних показників на вугілля та продукти збагачення. Листування з комітетом
стандартів, міри та вимірювальних приладів з питань якості вугілля. Плани,
звіти, доповідні записки, інформації про роботу республіканської, районних і
міжрайонних інспекцій.
Акти комплексних ревізій виробничо-фінансової діяльності республіканської, районних і міжрайонних інспекцій. Списки співробітників, нагороджених орденами й медалями.

Трест “Донецьквуглеремонт” Мінвуглепрому УРСР
ф. Р-5772, спр. 202, 1964–1969 рр. Опис.
Створений в 1964 р. як трест “Донецькенергоремонт” Донецького раднаргоспу.
В 1965 р. переданий у систему Міністерства вугільної промисловості УРСР і
став називатися трест “Донецьквуглеремонт”. Здійснював керівництво підприємствами з ремонту електродвигунів, трансформаторів, казанових установок та
іншого електроенергетичного устаткування шахт і збагачувальних фабрик.

Накази. Плани, звіти тресту й підвідомчих підприємств про виробничу
діяльність, по капітальному будівництву, кадрам, техніці безпеки й охороні праці. Акти передачі тресту Мінвуглепрому УРСР (1965 р.).

Уповноважений Центрального правління кам’яновугільної
промисловості по Чистяківському гірничому району
Донецької губернії
ф. Р-2088, спр. 2, 1920–1921 рр. Опис.
Призначено й працював в 20-і рр.

Протоколи засідань комісії й трійки по розподілу виробничого одягу,
списки робітників-зарубщиків, що показали найвищу продуктивність праці за
3 квартал 1920 р.

Кущові управління
2 фонди, спр. 22, 1920–1922 рр. Описи.
Створені відповідно постанови від 28 грудня 1920 р. Здійснювали керівництво
відбудовою та реконструкцією шахт. Припинили свою діяльність в 1925 р.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції про мобілізацію робочих на
виконання програми видобутку вугілля, про підвищення продуктивності праці.
Звіти про діяльність управлінь. Списки шахт районів. Відомості розподілу поденних, конторських і артільних робітничих шахт “Ольгерд” і №8.
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2-е кущове управління Чистяківського гірничого району, ф. Р-2425, спр. 20,
1920–1922 рр.
Управління державних рудників Щеглівського куща №6, ф. Р-249, спр. 2, 1920–
1921 рр.

Шефська комісія при управлінні державної
кам’яновугільної промисловості Донбасу
ф. Р-2080, спр. 1, 1923 р. Опис.
Діяла в 20-і роки.

Накази командуючого збройними силами України, революційної військової ради УРСР. Протоколи ВУЦВК про допомогу частинам Червоної Армії.

Виробничі об’єднання по видобутку вугілля
7 фондів, спр. 9718, 1943–1988 рр. Описи.
В 1938 р. створений комбінат “Сталінвугілля”. В 1955 р., у зв’язку з організацією Міністерства вугільної промисловості УРСР, реорганізований у Головне
управління вугільної промисловості Сталіно-Макіївського й Красноармійського
районів “Головсталінвугілля”. У червні 1957 р. знову реорганізований у комбінат.
У липні 1975 р. на базі комбінату створене виробниче об’єднання по видобутку
вугілля “Донецьквугілля”.
На підставі постанови Наркомату вугільної промисловості СРСР від 20 квітня
1945 р. у результаті поділу комбінату “Сталінвугілля” створений комбінат “Артемвугілля”. Припиняв діяльність в 1953–1954 рр. й 1959–1962 рр. З липня
1975 р. – виробниче об’єднання по видобутку вугілля “Артемвугілля”.
У грудні 1970 р. створений комбінат “Шахтарськантрацит”, у грудні 1975 р. на
його базі створене виробниче об’єднання “Шахтарськантрацит”.
У жовтні 1970 р. створений комбінат “Орджонікідзевугілля”, на базі якого в липні 1975 р. створене виробниче об’єднання по видобутку вугілля “Орджонікідзевугілля”.
На підставі наказу Міністерства вугільної промисловості УРСР 1 лютого 1981 р.
у результаті розукрупнення виробничого об’єднання “Шахтарськантрацит” створене виробниче об’єднання по видобутку вугілля “Жовтеньвугілля”.
Виробниче об’єднання “Совєтськвугілля” створено в січні 1981 р.
Здійснювали планове, технічне, господарське й організаційне керівництво
підприємствами вугільної промисловості. На зберіганні є документи партійних організацій (ф. П-4220, 1947–1952, ф. П-6695, 1944–1987, ф. П-897, 1940,
1943–1953, 1972–1987, ф. П-741, 1936–1941, 1943–1987, ф. П-1227, 1931–1940,
1944–1988, ф. П-8290, 1982–1987, ф. П-8151, 1975–1988) і комсомольських організацій (ф. П-8179, 1976–1983, ф. П-8016, 1973–1990, ф. П-4214, 1945–1985).

Накази. Перспективний план видобутку вугілля на 1966–1970 рр.
(ф. Р-2895); виробничі програми, плани, звіти, інформації про діяльність, видобуток вугілля й собівартість продукції, виконання планів капітального будівництва, роботу збагачувальних фабрик, механізацію й автоматизацію виробничих процесів, про проведення конкурсів по раціоналізації й винахідництву.
Відомості про збитки, що нанесені шахтам у період окупації Донецької
області, про відновлення шахт, підстанцій і високовольтних ліній електропередач, житло-побутових об’єктів (1943–1945). Списки основних шахт Донбасу,
відновлених у 1944 р. за постановою ДКО (ф. Р-2895).
Протоколи виробничих і технічних нарад, засідань технічних рад,
бюро економічного аналізу. Звіти про діяльність підвідомчих організацій,
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впровадження раціоналізаторських пропозицій, нової техніки. Колективні договори й звіти про їх виконання.
“Артемвугілля”, ф. Р-3426, спр. 1366, 1943–1982 рр.
“Донецьквугілля”, ф. Р-2895, спр. 4868, 1943–1979 рр.
“Жовтеньвугілля”, ф. Р-6716, спр. 378, 1981–1986 рр.
“Красноармійськвугілля”, ф. Р-6695, спр. 1051, 1970–1983 рр.
“Орджонікідзевугілля”, ф. Р-6722, спр. 841, 1970–1988 рр.
“Совєтськвугілля”, ф. Р-6776, спр. 281, 1981–1988 рр.
“Шахтарськантрацит”, ф. Р-6597, спр. 933, 1970–1980 рр.

Кам’яновугільні трести
21 фонд, спр. 17234, 1929–1930, 1934, 1936, 1940–1970 рр. Описи.
Перші трести у вугільній промисловості створювалися на початку 20-х років.
Залежно від категорій підприємств вугільної промисловості, що об’єднувались
трестами, останні ділилися на три категорії: кам’яновугільні, антрацитові й місцевої промисловості. Вугільні трести “Сталінмісцеввугілля” й “Чистяковмісцеввугілля” ліквідовані на підставі постанови Сталінського раднаргоспу від 30 квітня
1959 р. Відповідно до постанови ЦК Компартії України й Ради Міністрів УРСР від
15 вересня 1970 р. “Про вдосконалювання управління вугільною промисловістю” ліквідовані інші трести.

Накази й розпорядження. Статути трестів. Протоколи технічних нарад.
Перспективні плани розвитку шахт (1959–1970), річні плани, звіти про видобуток вугілля і його собівартість, капітальне будівництво та реконструкцію шахт,
якість вугілля, поставку товарів на експорт, кадри, впровадження винаходів і
раціоналізаторських пропозицій, матеріально-технічне постачання.
Аналіз роботи шахт тресту “Артемвугілля”, відомості про мобілізаційну роботу, про направлення робітників у колгоспи в рахунок 25-тисячників
(1929–1930). Технічний опис шахт Сталінського району, листування тресту
“Сталінвугілля” із шахтоуправліннями про мобілізаційну роботу, бронювання робочої сили, кадри, стан протиповітряної оборони, використання іноземних фахівців, житлово-побутові умови і продовольче постачання робітників
(ф. Р-1471, 1930). Організаційно-технічні заходи щодо ліквідації важкої ручної
праці, аналіз росту продуктивності праці (ф. Р-1471, 1959–1970).
Акти обліку збитків, що заподіяні шахтам нацистськими загарбниками
(1943), акти державного приймання в експлуатацію відновлених і побудованих
шахт, про нещасні випадки, які пов’язані з виробництвом.
“Артемвугілля”, м. Горлівка, ф. Р-1472, спр. 48, 1929–1930 рр.

“Горловськвугілля”, м. Горлівка, ф. Р-4301, спр. 1006, 1940–1969 рр.
“Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ, ф. Р-5257, спр. 852, 1943–1970 рр.
“Добропіллявугілля”, м. Добропілля, ф. Р-5813, спр. 348, 1962–1970 рр.
“Калінінвугілля”, м. Горлівка, ф. Р-5337, спр. 1352, 1944–1970 рр.
“Красногвардійськвугілля”, м. Макіївка, ф. Р-4039, спр. 429, 1943–1970 рр.
“Куйбишеввугілля”, м. Донецьк, ф. Р-5153, спр. 1530, 1943–1970 рр.
“Макіїввугілля”, м. Макіївка, ф. Р-4216, спр. 798, 1943–1970 рр.
“Октябрьвугілля”, м. Харцизьк, ф. Р-5739, спр. 737, 1955–1969 рр.
“Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве, ф. Р-4495, спр. 537, 1943–1970 рр.
“Петровськвугілля”, м. Донецьк, ф. Р-1471, спр. 808, 1930, 1941, 1943–1968 рр.
“Пролетарськвугілля”, м. Донецьк, ф. Р-4214, спр. 1599, 1943–1970 рр.

“Совєтськвугілля”, м. Макіївка, ф. Р-3273, спр. 376, 1943–1968 рр.
“Рутченковвугілля”, м. Донецьк, ф. Р-5377, спр. 692, 1943–1970 рр.
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“Селідоввугілля”, м. Селідове, ф. Р-3831, спр. 786, 1953–1970 рр.
“Сніжнянантрацит”, м.Сніжне, ф. Р-2933, спр. 938, 1943–1969 рр.
“Сталінмісцеввугілля”, м. Сталіно, ф. Р-2772, спр. 750, 1944–1959 рр.
“Торезантрацит”, м. Торез, ф. Р-2825, спр. 870, 1934, 1936, 1943–1969 рр.
“Черовоноармійськвугілля”, м. Новоекономічне, ф. Р-2905, спр. 1220, 1943–
1970 рр.
“Чистяковмісцеввугілля”, м. Чистякове, ф. Р-3631, спр. 111, 1950–1959 рр.
“Шахтарськантрацит”, м .Шахтарськ, ф. Р-3517, спр. 1447, 1943–1969 рр.

Шахти, рудники, шахтоуправління
83 фонди, спр. 26068, 1918, 1922–1933, 1936–1937, 1940, 1943–
1992 рр. Описи.
Перші шахти й рудники в Донбасі з’явилися в 60–х роках ХIХ ст. Націоналізовані в 1920 р. Більшість підприємств створена за роки Радянської влади. З
метою зміцнення господарського й технічного керівництва шахтами Донбасу, а
також скорочення управлінського апарату, в 1950 р. ряд шахт і шахтоуправлінь
об’єдналися.

Накази по гірничих районах УГКП Донбасу про формування рудоуправлінь, обов’язкове надання відпусток працівникам вугільної промисловості, підняття продуктивності праці, розмір заробітної плати й ціни на основні продукти
харчування (ф. Р-738, 1923), про ресурси палива, виробничі програми видобутку вугілля, раціоналізацію праці й виробництва, кадри, виділення кредитів на
переустаткування основних шахт Донбасу, вживання заходів щодо своєчасної
виплати зарплати, перехід рудоуправлінь на госпрозрахунок, присвоєння рудоуправлінням і шахтам нових революційних найменувань (ф. Р-242, 1925, 1926),
накази й розпорядження по шахтам і шахтоуправлінням.
Список підприємств та установ “Донвугілля” (ф. Р-242, спр. 16), опис
шахти №4/21 Петровського рудоуправління (ф. Р-244, 1925), відомості нарахування зарплати по шахті 9 “Капітальна” (ф. Р-607, 1923). Циркулярний лист
ЦКК НКРКИ й Народного Комісаріату праці СРСР про заборону понаднормових робіт (ф. Р-244, 1924). Циркуляр Макіївського волвиконкому про боротьбу
з масовим дезертирством призовників (ф. Р-598). Протоколи технічних нарад
рудоуправлінь. Річні плани й звіти з основної діяльності, капітального будівництва, праці, собівартості, якості й видобутку вугілля, надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій, механізації та автоматизації виробництва,
наукової організації праці.
Документи про перехід шахт на 5-денний робочий тиждень, нову систему планування й економічного стимулювання, довідки про плинність робочих
кадрів, річні баланси вугілля й сланцю, виробничі програми та техніко-економічні показники роботи шахт. Акти й журнали реєстрації нещасних випадків,
що пов’язані з виробництвом.

Донецьке виробниче об’єднання “Донецьквуглезбагачення”
ф. Р-2932, спр. 58, 1954, 1958, 1961–1974 рр. Опис.
Створений в 1940 р. як трест “Вуглезбагачення”. На підставі наказу Міністерства вугільної промисловості УРСР від 21 травня 1955 р. перетворений в „Головвуглезбагачення” Міністерства вугільної промисловості. В 1957 р. на його
базі створений трест “Вуглепереробка”, який ліквідований в 1959 р. Постановою Сталінського раднаргоспу від 3 червня 1961 р. створений спеціальний
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трест “Сталінвуглезбагачення”, який в 1975 р. ліквідований і створено виробниче об’єднання “Донецьквуглезбагачення”. В об’єднання входять збагачувальні
фабрики області. Основна діяльність – збагачення кам’яновугільного палива,
виготовлення вугільних брикетів, запасних частин та обладнання для фабрик. На
зберіганні є документи партійної організації (П-1907, 1946–1987).

Накази та розпорядження з основної діяльності. Списки робітників. Акти
прийому до експлуатації об’єктів. Книги реєстрації нещасних випадків. Документи про нагородження. Книга обліку передовиків виробництва.

Українська державна компанія по реструктуризації
підприємств вугільної промисловості
“Укрвуглереструктуризація”
ф. Р-6810, спр. 623, 1995–2003 рр. Опис.
Створена на підставі наказу Міністерства вугільної промисловості України від
12 січня 1996 р. Основна задача – організація та виконання комплексу робіт по
санації та ліквідації підприємств вугільної промисловості, реалізація державної
політики в цієї галузі. В серпні 1996 р. створені філіали, які в 1998 р. реорганізовані в регіональні дирекції по ліквідації шахт.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Установчі документи
(наказ, постанова, статут). Річні статзвіти з праці, капітальних вкладенб, капбудівництва, техніки безпеки, травматизму, про кадри, про стан праці на шахтах. Відомості про запас вугілля, стан шахт. Основні показники роботи. Інформаційні бюлетені. Протоколи нарад, тендерного комітету. Інформації про
створення нових робочих міст та працевлаштування трудящих. Документи про
прийом-передачу шахт. Науково-технічна документація. Листування.

Збагачувальні фабрики
7 фондів, спр. 2193, 1940, 1943–1980 рр. Описи.
Сталінська збагачувальна фабрика здана в експлуатацію в 1951 р. Займалася
переробкою колошникового пилу доменних печей Донецького металургійного
заводу в залізистий концентрат. В 1958 р. переведена у ведення заводу на правах
цеху поважчувачів.
Курахівська ЦЗФ вступила до ладу в 1963 р., Донецька брикетна в 1960 р.,
Красноармійська в 1966 р., Чумаківська ЦЗФ в 30–і роки, Київська – в 1959 р.,
Моспинська – в 1949 р. ЦЗФ займалися збагаченням вугілля, випускали вугільні
брикети. На зберіганні є документи партійних організацій (ф. П-2327, 1949–1951,
1956–1981, ф. П-7362, 1963–1986, ф. П-7585, 1967–1989, ф. П-971, 1963–1987,
ф. П-7848, 1970–1986, ф. П-6043, 1954–1958, ф. П-5080, 1935, 1943–1981)

Статути Чумаківської ЦЗФ (1940, 1966). Накази. Протоколи виробничих
нарад, річні плани, звіти, доповіді про діяльність, якість збагачуваного вугілля, собівартість продукції, виконання планів капітального будівництва, техніку
безпеки, виробничий травматизм, впровадження нової техніки, надходження
й впровадження винаходів і рацпропозицій. Колективні договори. Документи
профспілкового комітету. Списки керівних та інженерно-технічних працівників.
Донецька, ф. Р-6080, спр. 173, 1960–1973 рр.
Київська, ф. Р-5581, спр. 480, 1959–1974 рр.
Красноармійська, ф. Р-6705, спр. 230, 1972–1980 рр.
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Курахівська, ф. Р-6087, спр. 156, 1963–1971 рр.
Моспинська, ф. Р-6245, спр. 432, 1949–1974 рр.
Сталінська, ф. Р-4243, спр. 63, 1951–1958 рр.
Чумаківська, ф. Р-5628, спр. 659, 1940, 1943–1967 рр.

Сталінська технічна контора тресту “Донвугілля”
ф. Р-23, спр. 6, 1924–1927 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і рр.

Постанови, циркуляри раднаркому, ВРНГ про порядок прийому зберігання, перезняття секретної кореспонденції. Протоколи зборів членів партії, нарад
профспілкових і господарських працівників. Листування із трестом “Донвугілля” про використання й оплату праці фахівців, їх облік; списки відповідальних
працівників, автобіографії.

Виробниче геологічне об’єднання “Донбасгеологія”,
м. Артемівськ
ф. Р-1158, спр. 955, 1940, 1942–1980 рр. Опис.
Створене в середині 20–х років як трест “Вуглерозвідка”. З 1934 р. – трест “Донбасвуглерозвідка”, з 1947 р. – “Артемвуглерозвідка”, з 1953 р. – “Артемгеологія”. З 1980 р. – виробничо-геологічне об’єднання “Донбасгеологія”. Керує геологорозвідувальними роботами вугільних родовищ й інших корисних копалин
на території області. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-599,
1931–1940, 1944–1985).

Накази, розпорядження. Перспективний план геологорозвідувальних
робіт на 1966–1970 рр. Плани й звіти про роботу тресту й геологорозвідувальних експедицій. Доповідь про роботу бригад по дослідженню поверхні Донбасу
(1933). Відомості про наявність вугільних шарів на території Донбасу, їхньої
потужності (1935, 1939–1940). Колективні договори геологорозвідувальних експедицій.
Протоколи науково-технічної ради, профспілкових конференцій. Документи про перехід на скорочений робочий день і нові умови оплати праці (1960,
1961).

Артемівський гірничий округ Центрального управління
гірничого нагляду
ф. Р-2588, спр. 66, 1922–1924 рр. Опис.
Створений у квітні 1922 р. для технічного контролю за виробництвом гірничопромислових і гірничозаводських підприємств. Видавав дозвіл на проведення
гірничих робіт з розробки й видобутку нерудних копалин на території СРСР. У
сферу діяльності округу входило до 300 підприємств – кам’яновугільних рудників, геологорозвідувальних партій, торфорозробок, каменоломень. Дату ліквідації не встановлено.

Звіти, доповіді про роботу гірничого округу, рудоуправлінь, цементних
заводів. Дозволи на проведення гірничих робіт. Виписки з інспекторських книг
Артемівського гірничого округу. Договори з організаціями й приватними особами на оренду землі під розробки. Відомості про нещасні випадки. Списки
відповідальних працівників.
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Управління Донецького округу Державного комітету
з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості
й гірничому нагляді при Раді Міністрів УРСР
(Держміськтехнагляд УРСР), м. Донецьк
ф. Р-3401, спр. 1040, 1947–1985 рр. Опис.
Створене в лютому 1948 р. як Управління Донецького гірничого округу Головного Управління державного гірничого нагляду при Раді Міністрів УРСР (Держтехнагляд УРСР). У вересні 1954 р. в управління влилася інспекція котлонагляду та державна газова технічна інспекція. Здійснює охорону надр, контроль
за правильною експлуатацією родовищ корисних копалин, державний нагляд за
дотриманням правил по безпечному веденню робіт на підприємствах вугільної,
гірничорудної, хімічної, металургійної й нафтопереробної промисловості. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-843, 1938–1940, 1945–1972).

Накази. Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради,
нарад територіальних комісій із запасів корисних копалин. Плани, звіти про
роботу управління, дільничних інспекторських управлінь, управлінь гірничих
районів. Звіти, інформації, довідки про охорону надр і безпеку ведення робіт,
стан техніки безпеки на підприємствах вугільної, хімічної, металургійної промисловості; про результати перевірки робіт газового нагляду, стан й перспективи розвитку видобутку коксівного вугілля на шахтах, з питань контролю й
експлуатації об’єктів котлонагляду й піднімальних споруджень.
Плани, листи, обґрунтування по ліквідації й затопленню шахт і гірничих
виробіток, проектуванню гірничих відводів шахт, зміні технічних границь шахт
і гірничих виробітків, списанню запасів корисних копалин з балансу гірничих
підприємств.

Сталінська обласна державна гірничотехнічна інспекція
Міністерства вугільної промисловості СРСР
ф. Р-3403, спр. 19, 1944–1955 рр. Опис.
Створена в 30-і рр.
Ліквідована в червні 1955 р.

Накази, річні звіти про діяльність інспекції, кошториси, штатні розписи,
ліквідаційний баланс.

Рутченківське гірничопромислове товариство,
ст. Рутченково Юзівського повіту Донецької губернії
ф. Р-41, спр. 1, 1921 р. Опис.
Створене й діяло в 20-і рр.

Анкети громадян, що подали клопотання про надання відстрочок від
служби в Червоній Армії.

Донецьке відділення Українського геологогідрогеодезичного
тресту, м. Артемівськ
ф. Р-2329, спр. 157, 1931–1935 рр. Опис.
146

Створене на початку 30–х років як Донецька геологорозвідувальна база, з
1933 р. – Донецький геологогідрогеодезичний комбінат. У червні 1934 р. комбінат реорганізований у Донецьке відділення Українського геологогідрогеодезичного тресту. У підпорядкуванні відділення перебували геологічні партії Донецької та Харківської областей.

Накази Головних геолого-розвідницьких управлінь СРСР й УРСР про організацію та реорганізацію геолого-розвідницьких баз. Накази й розпорядження, протоколи технічних нарад управління. Списки польових партій. Промфінплани, кошториси на проведення геологорозвідувальних і топографічних робіт.
Договори й листування з підприємствами про проведення геологорозвідувальних робіт, акти приймання виконаних робіт. Доповідні записки, зведення, акти
обстежень партій.
Листування з геологорозвідувальними партіями про кадри, техніку безпеки, хід робіт. Буровий журнал Барвінківської (Харківської області) геологорозвідувальної партії. Списки особового складу, посвідчення, довідки.

Українське геологічне управління Міністерства геології
СРСР, м. Артемівськ
ф. Р-2789, спр. 1, 1937 р. Опис.
Створене й діяло в 30-і рр.

Геологічний звіт і додатки графічних карт.

Донбаське топографо-маркшейдерське підприємство
“Донбасмаркшейдерія” Головного управління геодезії,
картографії та кадастра при кабинеті Міністрів України,
м. Артемівськ
ф. Р-3815, спр. 397, 1944–1990 рр. Опис.
Створене в 1944 р. як Південноукраїнське відділення “Союзмаркштресту”. В
1957 р. реорганізоване в Українську комплексну топографо-маркшейдерську експедицію, в 1963 р. стало називатися експедицією №1 Головгеології УРСР. В
1973 р. експедиція №1 була передана в підпорядкування “Союзмаркштресту”
Головного управління геодезії й картографії при Раді Міністрів СРСР з наданням їй №310. Керувала діяльністю польових партій, що працювали на території
України, по проведенню маркшейдерських і топографо-геодезичних робіт.

Накази. Плани геологорозвідувальних робіт, виробничо-технічні й бухгалтерські звіти, звіти про розвиток і впровадження нової техніки, раціоналізацію й винахідництво, про потерпілих від нещасних випадків. Колективні договори й акти їх перевірки.

Топографо-геодезична партія, м. Артемівськ
ф. Р-2047, спр. 1, 1931 р. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Топографічна зйомка садиб кварталів №141 й №154 м. Артемівськ.
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Амвросіївська геологорозвідувальна партія
ф. Р-1931, спр. 2, 1938–1939 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Геологічний звіт геологорозвідувальної партії на мергель.

Маріупольська база геологорозвідувального тресту
України й Криму
ф. Р-2335, спр. 4, 1931–1932 рр. Опис.
Діяла в 30-і рр.

Постанови, положення, накази Наркомату праці, ВСНГ, Українського
геологорозвідувального управління про договори з колгоспами про вербування
робітників, розвиток соцзмагання; листування з управлінням тресту з фінансових і кадрових питань. Фінансові плани на 1931 р.
Проект положення про геологорозвідувальні бази, колективні договори.

Селидівське управління шахтної геології, розвідницького
й технічного буріння
ф. Р-5374, спр. 77, 1963–1967 рр. Опис.
Створене в 1963 р. Займалося дорозвідкою шахтних полів – гідрогеологічними,
буровими роботами, конструкцією шпар, перевезенням і будівлею бурових вишок. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1471, 1964–1981).

Накази. Плани, звіти про геолого-розвідницькі роботи, про капітальне
будівництво, працю, кадри. Акти нещасних випадків, документи про техніку
безпеки, винахідництво й раціоналізацію.

Уповноважені Української державної меліоративнобудівельної контори по Маріупольському
й Сталінському округах
2 фонди, спр. 64, 1924–1926 рр. Описи.
Створені в 1924 р. як виконавці робіт гідрогеологічних вишукувань у районі
м. Сталіно й м. Маріуполя. Підпорядковувалися Донецькому губернському
меліоративно-будівельному бюро, що здійснювало меліоративно-гідротехнічні,
будівельні роботи й вишукування по Донецькій губернії. В 1925 р. реорганізовані в уповноважених Української державної меліоративно-будівельної контори
по Маріупольському й Сталінському округах. Ліквідовані в 1926 р.

Положення, Статут, циркуляри, інструкції “Укрдержмеліобуду” про порядок укладання договорів на дослідницькі меліоративні й будівельні роботи,
реорганізацію структури апарату й ліквідацію обласних відділень, ведення
грошової звітності й діловодства, порядок виробництва й оплату вишукувань,
складання проектів та технічний нагляд з меліоративно-гідротехнічних і санітарно-технічних робіт.
Листування з уповноваженим Харківського відділення “Укрдержмеліобуду” з питання укладання договорів про будівництво мостів, водопроводів, артезіанських колодязів, постачання інструментами для буріння, кадрів. Матеріа148

ли й нариси гідрогеологічних досліджень з метою поліпшення водопостачання
м. Сталіно та його околиць, по відновленню цегляно-черепичного заводу колишнього Хараджаєва й графітного заводу в м. Маріуполі, будівництву гребель
Сталінського азотного заводу.
Доповідна записка про діяльність виконавця робіт у Маріупольському
окрузі, бурові журнали, щоденник обліку робіт гідрогеологічних вишукувань.
По Маріупольському округу, ф. Р-2320, спр. 38, 1925–1926 рр.
По Сталінському округу, ф. Р-2323, спр. 26, 1924–1926 рр.

Управління гірничорятувальних та іспитових станцій
Донецького та Криворізького басейнів, м. Дмитрієвськ
ф. Р-28, спр. 25, 1920–1922 рр. Опис.
Створене в 1921 р. як Макіївське гірничорятувальне управління Центрального
управління гірничорятувальної та іспитової справи РРФСР. В 1922 р. реорганізоване в Управління гірничорятувальних та іспитових станцій Донецького й Криворізького басейнів. Дата ліквідації не встановлена.

Циркуляри, листування зі ЦПКП про організацію роботи. Положення
про консультантів при центральному управлінні гірничорятувальної справи,
про Макіївську школу інструкторів і монтерів гірничорятувальної та іспитової справи ім. М. М. Черніцина, програма школи, листування про постачання
підручниками. Протоколи технічних нарад. Доповіді й доповідні записки про
відрядження.
Листування з рятувальними станціями з питань постачання рятувальних
станцій, про укомплектування кадрами. Списки співробітників, копії посвідчень і мандатів.

Донецький державний шахтоспецмонтажний трест по
автоматизації й налагодженню устаткування у вугільній
промисловості “Донецьквуглеавтоматика”
ф. Р-5962, спр. 1288, 1955–1985 рр. Опис.
Організований в 1955 р. як трест по налагодженню, раціоналізації й випробуванню енергетичних установок “Оргенерговугілля”. В 1959 р. був реорганізований у
трест “Сталінпромавтоматика” (з 1961 р. – “Донецькпромавтоматика”), в 1966 р.
перейменований у трест “Донецьквуглеавтоматика”. Тресту підпорядковувалися
налагоджувальні управління, проектно-конструкторські бюро, експериментальні
заводи, які проводили випробування, монтаж і налагодження енергетичних установок на шахтах.

Статути тресту “Оргенерговугілля” (1955), “Сталінпромавтоматика”
(1960, 1964), положення про підвідомчі підприємства. Накази. Протоколи технічних і виробничих нарад. Плани будівельно-монтажних і налагоджувальних
робіт, фінансові плани, ліміти фінансування. Перспективні й річні звіти про
діяльність тресту й підвідомчих підприємств, по капітальному будівництву,
раціоналізації й винахідництву, про потерпілих при нещасних випадках. Паливно-енергетичні баланси. Акти введення в експлуатацію об’єктів. Довідки,
доповіді, інформації про стан монтажних робіт по шахтам, комплексну механізацію й автоматизацію, про затвердження оптових цін на вироби електротехнічної промисловості, про перехід робітників та службовців на 5-денний робочий
тиждень (1967).
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Списки підвідомчих підприємств, співробітників тресту й підвідомчих
підприємств, учасників Другої світової війни. Аналіз використання дипломованих фахівців у підвідомчих підприємствах тресту (1972). Колективні договори.
Документи профспілкового комітету.

Донецьке управління магістральних газопроводів
Міністерства газової промисловості СРСР, м. Горлівка
ф. Р-5646, спр. 129, 1958–1967 рр. Опис.
Створене в 1959 р.

Накази, розпорядження з основної діяльності управління, річні плани й
звіти по транспорту газу, річні звіти по капітальному будівництву, про травматизм, з основної діяльності управління, про надходження й впровадження рацпропозицій, протоколи технічних нарад. Річні звіти, довідки, списки, відомості
про плинність кадрів. Річні показники собівартості газу; плани й звіти по праці;
документи по соцзмаганню.

Республіканське промислове об’єднання вогнетривких
і нерудних підприємств “Укрвогнеупорнеруд”, м. Донецьк
ф. Р-4897, спр. 2131, 1934–1984 рр. Опис.
Створене в 1939 р. як головне управління по видобутку й переробці нерудних
копалин “Головнеруд” у м. Харкові. В 1953 р. реорганізоване в союзний трест
по видобутку нерудних копалин “Союзнеруд”, що в 1955 р. переведений у
м. Сталіно. В 1957 р. реорганізований у трест “Вогнеупорнеруд”. З 1975 р. – виробниче об’єднання “Укрвогнеупорнеруд”, з 1981 р. – республіканське промислове об’єднання “Укрвогнеупорнеруд”. Керує підприємствами по виробництву й
випуску вогнетривких виробів, видобутку й переробці нерудної сировини для
потреб підприємств металургійної промисловості. У фонді є звіти ліквідованого
тресту “Нерудсталь” за 1934–1936 рр. і рудоуправлінь за 1937–1938 рр.

Накази, річні плани відновлення й розвитку промисловості нерудних копалин. Звіти об’єднання, тресту, рудоуправлінь, заводів з основної діяльності,
про капітальне будівництво, по праці й собівартості продукції, раціоналізації й
винахідництву, впровадженню нової техніки. Відомості про евакуацію устаткування рудоуправлінь (1941). Річні звіти підвідомчих підприємств тресту про
запаси корисних копалин і пояснювальні записки до них. Акти приймання в
експлуатацію об’єктів, будівництво яких завершилося.

Донецьке обласне виробниче об’єднання нерудних
будівельних матеріалів і виробів “Донецькнерудпром”
ф. Р-5691, спр. 1847, 1949–1994 рр. Опис.
Організоване в 1949 р. як трест “Донбасбудматеріали”. Неодноразово змінювало
свою назву: з 1951 р. - трест “Сталінбудматеріали”, з 1957 р. – трест “Сталіннерудбуддеталь”, з 1961 р. – трест “Донецькнерудбудматеріали”, з 1966 р. – трест
“Донецькнерудпром”, з 1977 р. – виробниче об’єднання “Донецькнерудпром”.
Керувало кар’єрами, заводами, що виробляють нерудні будівельні матеріали,
щебінь, бутовий камінь, вироби із граніту.
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Статут об’єднання (1977). Накази й розпорядження. Протоколи засідань
ради директорів, технічної ради, нарад при головному інженері. Доповіді, інформації, плани, звіти тресту, об’єднання, підвідомчих підприємств з основної
діяльності, капітального будівництва, про розвиток і впровадження нової техніки, винахідництво й раціоналізацію, поліпшення умов праці, техніку безпеки,
про кадри, наукову організацію праці. Документи огляду-конкурсу підвідомчих
підприємств з якості продукції.
Акти приймання заводів, кар’єрів, корпусів, цехів. Акти приймання-передачі підприємств тресту та об’єднання, комплексних ревізій виробничої й
фінансово-господарської діяльності. Колективні договори. Списки керівників
об’єднання й підвідомчих підприємств. Документи профспілкового комітету.

Контора акціонерного товариства “Коксобензол”
при Ясинівському руднику
ф. Р-2631, спр. 22, 1916–1921 рр. Описи.
Створений в 1901 р. німецьким акціонерним товариством гірничозаводської промисловості “Монтан”. Виробництво та реалізація хімічної продукції. Ліквідований в 1920 р.

Книги запису, таблиці прибутків та видатків хімічної продукції. Протоколи засідання представників кам’яновугільних підприємств. Посвідчення працівників. Листування про реалізацію продукції.

Сталінське відділення Харківської контори
металургійного синдикату “Металосиндикат”
ф. Р-1045, спр. 2, 1925–1928 рр. Опис.
Дата організації не встановлена. Займалося заготівлею, відвантаженням і продажем металу й виробів з металу, арматури, труб, залізничних болтів, чавунного
лиття й посуду. Ліквідоване в 1928 р.

Інструкції, циркуляри ВРНГ, листування з Харківською конторою про перепис населення, бронювання робочої чинності, зниження цін на чавун, плани евакуації на випадок війни. Відомості про склади Сталінського відділення.
Списки робітників та службовців.

Краматорське металургійне товариство
ф. Р-2358, спр. 3, 1919 р. Опис.
Дати організації й ліквідації не встановлені.

Посвідчення робітників, платіжні відомості на видачу зарплати.

Уповноважений Боково-Хрустальського районного відділу
металів Донецького губернського раднаргоспу, м. Бахмут
ф. Р-2264, спр. 2, 1920 р. Опис.
Призначено й працював в 20-і рр.

Касові книги за 1920 рік.
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Виробниче об’єднання по водопостачанню Донбасу
й Кривбасу “Укрпромводчормет”, м. Донецьк
ф. Р-5777, спр. 1828, 1932, 1942–1984 рр. Опис.
Створене у квітні 1930 р. як Державний союзний трест по водопостачанню
Донбасу й Криворіжжя. В 1959 р. перетворене в промисловий трест по водопостачанню Донбасу “Донбасводтрест”. У листопаді 1974 р. на базі тресту створене виробниче об’єднання по водопостачанню Донбасу й Кривбасу “Укпромводчормет”. Займається експлуатацією каналів Сіверський Донець-Донбас,
Дніпр-Кривій Ріг, гідроелектростанцій на Краснооскольскому водоймищі, централізованих і магістральних водопроводів, фільтрувальних і насосних станцій,
водоймищ, резервуарів, підземних водозаборів. Здійснює технічний нагляд за
водогосподарчим будівництвом. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-1646, 1931–1940, 1958–1981).

Накази. Протоколи засідань технічної ради по розгляду й затвердженню технічних проектів і кошторисів, капітального будівництва й реконструкції. Перспективні й річні плани розвитку водного господарства, будівництва
водогосподарчих об’єктів. Звіти, доповідні записки, довідки про виробничу
діяльність, технічну експлуатацію осушувальних і зрошувальних систем, використання водних систем. Фінансові плани й звіти.
Акти про збитки, заподіяні нацистськими загарбниками, доповідна записка про стан відбудовних робіт на об’єктах водопостачання Донбасу й Криворіжжя (1944), відомості про устаткування та матеріали, що вивезені у Німеччину в роки окупації.
Акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. Річні
технічні звіти підвідомчих підприємств по експлуатації гідросистем, довідки
про стан водопостачання міст, сіл і робітничих селищ Донецької області.

Донецьке обласне виробничо-заготівельне управління
“Вторчормет”
ф. Р-5771, спр. 169, 1943–1969 рр. Опис.
Створене як обласна контора “Головвторчормет” в 1939 р. Неодноразово реорганізовувалося й перейменовувалося: з 1943 р. – міжобласна контора “Головвторчормет”, з 1948 р. – міжобласна контора “Головвтормет”, з 1951 р. – міжобласне
управління “Головвторчормет”, з 1957 р. – обласне виробничо-заготівельне управління “Вторчормет”, з 1959 р. – обласне виробничо-заготівельне управління
“Втормет”, з 1966 р. – обласне виробничо-заготівельне управління “Вторчормет”. Займалося заготівлею й переробкою вторинних чорних металів, витягом
лому з шлакових відвалів і відпрацьованих ливарних земель.

Статут управління (1973). Накази. Плани й звіти по заготівлі й відвантаженню металобрухту, праці й фонду зарплати, новій техніці, раціоналізації й
винахідництву, техніці безпеки. Документи про організацію Макіївського заводу “Вторчормет”. Документи профспілкового комітету.

Промисловий спеціалізований трест “Донбаскольормет”
ф. Р-2928, спр. 317, 1961–1966 рр. Опис.
Створений в 1961 р. для управління підприємствами кольорової металургії.
Тресту підпорядковувалися Микитівський ртутний комбінат, Костянтинівський
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завод “Укрцинк”, Артемівський завод кольорових металів та інші підприємства.
В 1966 р. трест був ліквідований. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-194, 1961–1966).

Накази. Протоколи технічних нарад. Техпромфінплани. Річні плани,
звіти з основної діяльності, по капітальному будівництву, науково-дослідним
роботам, охороні праці й техніці безпеки, раціоналізації й винахідництву, про
поставки продукції на експорт. Акти про здачу об’єктів в експлуатацію. Прейскуранти й цінники, розроблені трестом і підприємствами. Ліквідаційний баланс.

Трест “Донбасенергобудіндустрія”
ф. Р-6391, спр. 848, 1963–1980 рр. Опис.
Створений в 1963 р. Керував діяльністю заводів, що випускають конструкції збірних залізобетонних виробів, кар’єроуправлінь по розробці й видобутку щебеню
і каменю, розташованих на території СРСР. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-7766, 1969–1980).

Накази, розпорядження. Протоколи засідань технічної ради. Плани, звіти тресту й підвідомчих підприємств з основної діяльності, по капітальному
будівництву, охороні праці, техніці безпеки, розвитку й впровадженню нової
техніки, науковій організації праці, роботі з кадрами. Документи про нагородження робітників та службовців почесними грамотами й значками “Відмінник
енергетики й електрифікації СРСР”. Документи профспілкового комітету.

Артемівський міжрайонний трест будівельних матеріалів
ф. Р-2291, спр. 22, 1928–1931 рр. Опис.
Створений у 1930 р. До його функцій входило керівництво цегельними, алебастровими, вапняними заводами. Ліквідований в 1931 р.

Накази ВРНГ УРСР про порядок ведення переговорів з іноземними фірмами, про звільнення розкуркулених з підприємств. Листування з директорами заводів про постачання підприємств паливом, кадри, розкриття органами
ОДПУ “контрреволюційної організації інженерів”. Списки директорів заводоуправлінь. Особові листки відповідальних працівників.

Оленівські вапняні кар’єри Петровських державних
заводів і рудників, поблизу с. Олександринки
Юзівського повіту
ф. Р-38, спр. 22, 1919–1921 рр. Опис.
Відкриті російсько-бельгійським металургійним товариством в 1912 р. для видобутку вапняку й доломіту для Петровського (Єнакієвського) металургійного
заводу.

Накази генерал-губернатора Катеринославської губернії, начальника загону добровольчої армії по Маріупольському повіту про військову повинність
(1919), листування про надання відстрочок робітникам та службовцям вапняних кар’єрів. Кошториси прибутків і видатків. Інвентарні описи майна. Місячні
звіти про витрату матеріалів, розрахунки вартості видобутку й відправлення
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вапняку, відпуск та залишок вапняку на складах. Списки робітників та службовців вапняних кар’єрів.

Окремий робітничий батальйон інтернованих №106
при Новотроїцькому рудоуправлінні Ольгинського району
Сталінської області
ф. Р-2575, оп. 1, спр. 83, 1945–1947 рр. Описи
Діяв після закінчення Другої світової війни.

Накази й вказівки Наркомату чорної металургії СРСР по окремому робітничому батальйону. Акти, звіти, листування, відомості про трудове використання інтернованих, постачання продовольством, їх чисельність, нарахування заробітної плати. Списки, повідомлення про смерть інтернованих.

Сталінське обласне управління промисловості будівельних
матеріалів
ф. Р-2819, спр. 285, 1943–1961 рр. Опис.
Створене в 1943 р., ліквідоване в 1961 р. Керувало діяльністю заводів шлакобетонних блоків, цегельних, будматеріалів. Після ліквідації управління заводи
передані трестам “Нерудбуддеталь”, “Сталінбудкераміка”, Сталінському обласному управлінню місцевої промисловості.

Накази. Титульні списки капітального будівництва. Виробничо-технічні
паспорти підприємств. Паспорти, генеральні плани заводів і креслення заводських будинків. Технологічні режими виробництва. Норми виробітку та розцінки
продукції підприємств. Річні звіти управління та заводів про діяльність, про
капітальне будівництве, техніку безпеки й охорону праці, кадри.
Листування й висновки з геологічних обстежень запасів сировини, видобутку корисних копалин. Особові справи співробітників.

Донецьке обласне виробниче об’єднання будівельних
матеріалів “Донецькпромбудматеріали”
ф. Р-6135, спр. 955, 1965–1984 рр. Опис.
Створене в 1965 р. як Донецький комбінат підприємств промисловості будівельних матеріалів “Донецькбудматеріали”. В 1975 р. на базі комбінату було створене
Донецьке обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів “Донецькпромбудматеріали”. Керувало діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів: цегельними заводами, заводами будматеріалів, алебастровими комбінатами. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5876, 1947–1981).

Накази. Протоколи технічних нарад, засідань техради. Доповіді, інформації, річні плани, звіти, таблиці про підсумки виробничої діяльності, технікоекономічні показники, про якість продукції, раціоналізацію й винахідництво.
Річні баланси корисних копалин. Інформаційні карти про атестацію продукції заводів. Акти прийому до експлуатації комбінатів, заводів будівельних матеріалів. Списки керівників об’єднань і підприємств.
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Сталінське обласне управління ремонтних підприємств
Міністерства сільського господарства УРСР
ф. Р-2758, спр. 78, 1944–1957 рр. Описи.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Накази з основної діяльності та особового складу, річні виробничі плани
по праці, нормам і розцінкам, техпромфінплани, річні звіти з основної діяльності, зведені звіти по праці, кошториси й штатні розписи.

Слов’янський керамічний комбінат
ф. Р-3299, спр. 644, 1943–1980 рр. Опис.
Вступив до ладу на початку 30-х років як завод кислототривких виробів. В
1954 р. був перейменований у завод керамічних виробів, в 1965 р. – у керамічний
комбінат. Випускає лицювальну та метлаську плитки, сантехнічні вироби. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-929, 1926–1940, 1943–1988) і
комітету комсомолу (ф. П-6186, 1957–1958, 1967–1968, 1972–1986).

Накази, розпорядження. Протоколи засідань техради. Плани по виробництву й собівартості продукції. Річні звіти з основної діяльності, про виконання норм виробітку, техніку безпеки, раціоналізацію й винахідництво. Документи по обміну передовим досвідом роботи. Акти прийому до складу комбінату
Артемівського заводу метлаських плиток (1957), Слов’янського толевого заводу (1958), Слов’янського електроізоляторного заводу (1959). Акти приймання в
експлуатацію об’єктів комбінату. Документи профспілкового комітету.

Донецький спеціалізований трест “Донецькбудкераміка”
ф. Р-2927, спр. 757, 1944–1966 рр. Опис.
Створений в 1943 р. як трест “Сталінбудматеріали”. В 1957 р. був перейменований у трест “Сталінбудкераміка”, в 1961 р. – “Донецькбудкераміка”. До складу
тресту входили заводи силікатної цегли, цегельні, керамічні, будматеріалів, метласької плитки, вапняні. В 1965 р. трест ліквідований.

Накази. Протоколи технічних нарад. Річні плани, звіти з основної діяльності, по капітальному будівництву, раціоналізації й винахідництву, про травматизм і техніку безпеки, кадри. Технологічні карти. Матеріали геолого-розвідницьких вишукувань. Акти готовності проектно-дослідницьких робіт. Огляди,
зведення й доповіді про хід будівництва й реконструкції підприємств. Акти
прийому в експлуатацію, прийому-передачі заводів. Норми виробітку та розцінки. Колективні договори.

Правління об’єднаних підприємств керамічної
промисловості Донбасу “Донбаскераміка”, м. Бахмут
Донецької губернії
ф. Р-2338, спр. 2, 1922 р. Опис.
Діяло в 20-і рр.

Зведені кошториси на липень – вересень 1922 р. по заводам і правлінню
“Донбаскераміка”.
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Державний трест цементної промисловості “Укрцемент”,
м. Сталіно
ф. Р-2288, спр. 668, 1947–1952 рр. Опис.
Створений у довоєнні роки. Керував діяльністю цементних заводів на території
України. В 1952 р. ліквідований.

Статут тресту, положення про заводи (1945), Директиви та розпорядження гірничотехнічної інспекції. Маркшейдерські й календарні плани гірничих
робіт по кар’єрам заводів. Техпромфінплани тресту та заводів. Динаміка показників по виробництву й собівартості продукції за 1940–1950 рр. Річні звіти,
зведені статистичні та економічні огляди по виробництву й праці. Листування із
заводами по якості цементу, експлуатації кар’єрів. Огляди, зведення, доповіді,
титульні списки капітального будівництва цементних заводів. Акти про здачу в
експлуатацію закінчених об’єктів капітального будівництва заводів. Протоколи
нарад стахановців, доповіді про передові методи праці. Списки співробітників.

Виробниче об’єднання “Донецькзалізобетон”, м. Донецьк
ф. Р-3665, спр. 1422, 1957–1989 рр. Опис.
У лютому 1957 р. створений трест “Донбасбуддеталь”, у вересні 1957 р. перейменований у трест “Донбасзалізобетон”, в 1974 р. реорганізований у виробниче
об’єднання “Донецькзалізобетон”. Ліквідовано в 1989 р. Здійснювало керівництво підприємствами з виробництва будівельних матеріалів і деталей.

Статут тресту. Накази та розпорядження. Річні плани й звіти про виробничу діяльність, капітальне будівництво, впровадження нової техніки, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, механізацію та автоматизацію виробництва,
технічну інформацію та передовий досвід, капремонт, працю, собівартість продукції, техпромфінплани. Відомості про проведення науково-дослідних робіт.
Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. Протоколи технічних нарад з якості продукції, що випускається. Колективні договори.

Правління трестованої цементної промисловості Донбасу
“Донбасцемент”, м. Бахмут Донецької губернії
ф. Р-2316, спр. 2, 1921 р. Опис.
Діяло в 20-і рр.

Проект положення про керівництво об’єднаними підприємствами цементної промисловості Донбасу, копія мандату вповноваженого правління “Донбасцемент”.

Донецький бавовняний комбінат
ф. Р-6671, спр. 396, 1965–1980 рр. Опис.
Будівництво прядильних фабрик, що входять до складу комбінату почалося в
1969 р., в 1972 р. запущена прядильна фабрика №1. До складу комбінату входили дві прядильно-ткацькі фабрики, оздоблювальна фабрика, цех ширвжитку.
Випускав ситець, фланель, сатин, тканину наволочну, платтяну. У фонді є справа
про хід підготовки будівництва ББК – проектні завдання, обґрунтування, листування за 1965–1968 рр. На зберіганні є документи комсомольської організації
(ф. П-8067, 1973–1991).
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Накази. Протоколи засідань техніко-економічної та технічної рад. Документи по відведенню земельної ділянки під будівництво комбінату. Фінансові
плани, звіти, довідки, доповіді, листування про хід будівництва комбінату, виробництво продукції, промислове будівництво, про раціоналізацію й винахідництво, роботу з кадрами, наукову організацію праці, охорону праці, впровадження державних стандартів, сортність, технічний рівень і якість. Акти комісії
по прийманню в експлуатацію об’єктів комбінату. Документи по перевірці виробничої й фінансово-господарської діяльності комбінату об’єднанням “Укрбавовнпром”. Технічні умови на виготовлення тканин, розроблені комбінатом.
Протоколи засідань художньо-технічної ради Мінлегпрому УРСР по перегляду
й затвердженню нових зразків тканин, що випускаються комбінатом. Паспорт
комбінату (1980).
Документи на здобуття державної премії СРСР за видатні досягнення в
праці прядильниці комбінату Проскуріної Л. М. Довідки, характеристики, інформації про трудові починання, розвиток наставництва, соціалістичне змагання. Колективні договори. Документи профспілкового комітету.

Донецьке виробниче трикотажне об’єднання
ф. Р-6758, спр. 142, 1976–1981 рр. Опис.
Створене в лютому 1976 р. на базі трикотажних фабрик № 1 і № 2. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-7507, 1951–1987).

Накази та розпорядження. Річні плани, звіти з основної діяльності, про
асортимент, якість, собівартість й поставки продукції, наукову організацію
праці, впровадження державних стандартів, передові технології, механізацію
та автоматизацію виробництва, використання сировини й матеріалів, сортність
промислової продукції, працю. Річні баланси потужностей об’єднання.
Документи про нагородження працівників об’єднання орденами й медалями СРСР (1977, 1978, 1980), роботу з науково-технічною інформацією, пропаганду й обмін передовим досвідом. Колективні договори й відомості про їх
виконання.

Донецьке виробниче швейне об’єднання “Донбас”
ф. Р-6316, спр. 486, 1965–1980 рр. Опис.
Створене в листопаді 1965 р. на базі головного підприємства – Донецької швейної фабрики ім. В. Володарського. До складу об’єднання входило 9 фабрик, з
1976 р. – 4 фабрики.

Накази та розпорядження. Річні звіти об’єднання й підвідомчих фабрик
по фінансово-господарській діяльності, впровадженням винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про зняття з виробництва застарілих машин і обладнання, модернізацію виробництва, механізацію вантажно-розвантажувальних
робіт, випуск виробів зі Знаком якості. Плани виробництва нових видів промислової продукції, по праці, собівартості й прибутку. Довідки про роботу з
поліпшення якості й розширення асортиментів продукції, що випускається. Інформація про виконання комплексної програми науково-технічного прогресу за
1976–1977 рр., про стан ручної праці. Відомості про витрати робочого часу на
вироблену продукцію.
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Донецьке відділення акціонерного товариства “Всеросій
ський синдикат швейної промисловості”, м. Артемівськ
ф. Р-3865, спр. 20, 1923–1926 рр. Опис.
Створене та діяло в 20-і рр.

Накази, інструкції розпорядження з основної діяльності відділення. Протоколи, договори про торговельні угоди, листування управлінням, конторами з
фінансових, кадрових питань. Анкети, особові справи співробітників.

Управління Донецького тресту швейної промисловості
м. Артемівськ
ф. Р-1946, спр. 2, 1924–1925 рр. Опис.
Створене й діяло в 20-і рр.

Листування з Казанським трестом швейної промисловості, Глушковською
сукняною фабрикою, ліквідаційною комісією Донецького швейного тресту про
оплату рахунків.

Склад Глушковської державної сукняної фабрики
ім. Кутузова, м. Сталіно
ф. Р-2260, спр. 17, 1923–1925 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Листування з підприємствами з фінансових питаннях. Звіти про роботу
й додатки до них.

Донецьке виробниче взуттєве об’єднання
ф. Р-5614, спр. 323, 1956–1983 рр. Опис.
В 1956 р. на базі артілі “Спартак” була утворена державна Сталінська взуттєва фабрика № 43, в 1961 р. перейменована в Донецьку взуттєву фабрику № 20.
В 1970 р. Донецька взуттєва фабрика №20 і Макіївська взуттєва фабрика
об’єднані в Донецьке виробниче об’єднання взуттєвих підприємств № 9, з 1971 р.
– Донецьке виробниче об’єднання взуттєвих підприємств, з 1976 р. – Донецьке
виробниче взуттєве об’єднання. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3607, 1938–1937, 1946–1987) і документи комсомольської організації
(ф. П-8072, 1974–1987).

Накази. Техпромфінплани. Звіти з основної діяльності, про техніку безпеки, капітальні вкладення, впровадження наукової організації праці, технічне
нормування, про кадри. Норми виробітку й розцінки. Каталоги зразків взуття,
що призначені до випуску на фабриках об’єднання. Паспорти моделей взуття.
Колективні договори.

Управління харчової промисловості Донецького
облвиконкому
ф. Р-6425, спр. 1050, 1965–1985 рр. Опис.
Організоване в грудні 1965 р. Здійснює керівництво підприємствами харчової
промисловості обласного й районного підпорядкування
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Накази. Протоколи засідань технічної ради, технічних і дегустаційних
нарад. Річні плани по виробництву, собівартості, праці, фінансуванню. Річні
статистичні звіти з основної діяльності, про виконання плану по праці, впровадження нової техніки, капітальне будівництво, нещасні випадки на виробництві, про освоєння засобів по охороні праці.

Управління продовольчих товарів Донецького
облвиконкому
ф. Р-2925, спр. 74, 1950–1963 рр. Опис.
Створене в 1954 р. Ліквідоване в 1962 р. У веденні перебували райхарчокомбінати, кондитерська фабрика м. Жданова, обласний мірошницький трест. У фонді є документи обласного управління легкої й харчової промисловості за 1950–
1953 рр.

Накази. Плани, звіти управління й підвідомчих підприємств, листування
про виробничу діяльність, виконання планів по праці, кадрам. Прейскуранти
оптових і роздрібних цін на продовольчі товари.

Сталінський окружний борошномельний трест
ф. Р-84, спр. 7, 1926–1928 рр. Опис.
Створений в 1926 р., ліквідований в 1928 р. У веденні тресту перебували млини
й кондитерські фабрики.

Протоколи, акти, листування з уповноваженим Наркомату торгівлі,
Сталінським окружним відділом ДПУ, окружною контрольною комісією, млинами, банками про здачу в оренду млинів, кредитування, роботу млинів, переробку борошна, результати ревізій, розбір конфліктів і звільнення осіб, перевірку кадрів. Списки особового складу правління тресту й млинів.

Сталінський обласний мірошницький трест
ф. Р-2931, спр. 15, 1943–1956 рр. Опис.
Відновив діяльність в 1943 р.
Ліквідований в 1956 р.

Накази з основної діяльності тресту.

Донецький трест “Укрголовборошно” Головного
управління борошномельної, круп’яної та комбікормової
промисловості
ф. Р-2785, спр. 174, 1934, 1937–1938, 1943–1957 рр. Опис.
Був створений в 30-і роки. В 1957 р. ліквідований, а його функції передані обласній конторі “Заготзерно”. Керував діяльністю млинкомбінатів і млинзаводів.

Накази. Техпромфінплани. Річні звіти тресту й млинзаводів по виробничій діяльності, виконанню планів механізації вантажно-розвантажувальних робіт, по охороні праці, техніці безпеки, раціоналізації й винахідництву.
Документи про будівництво млинкомбінату в м. Сталіно (1949–1952). Акти
обстеження млинзаводів з техніки безпеки й охорони праці.
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Донецьке виробниче об’єднання хлібопекарської
промисловості
ф. Р-5824, спр. 1095, 1941, 1943–1979 рр. Опис.
Організоване в 1932 р. як Донецький трест хлібопекарської промисловості, із
квітня 1976 р. – Донецьке виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості.
Здійснює контроль за розвитком і якістю продукції, що випускається підприємствами об’єднання.

Накази. Протоколи засідань технічної ради. Перспективні й річні плани,
звіти з основної діяльності, з капітального будівництву, праці, собівартості продукції, впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, передової технології. Акти прийому в експлуатацію відновлених (1944–
1949) і побудованих хлібозаводів.
Документи про проведення в м. Донецьку Всесоюзної міжзаводської
школи посадників-вибірників по обслуговуванню печей з вироблення формового і подового хлібу (1953), республіканського семінару з впровадження нової
технології та обміну досвідом (1965).

Донецька губернська контора тресту
“Укрм’ясохолодобойня”, м. Артемівськ
ф. Р-1494, спр. 5, 1924–1925 рр. Опис.
Створена в серпні 1924 р. Ліквідована в 1925 р. з ліквідацією губернії. Займалася
заготівлею та реалізацією м’яса. У веденні контори перебували агентства, розташовані в містах Маріуполі, Луганську, Слов’янську, Таганрозі.

Доповідна записка Донгубвиконкому про діяльність контори. Листування про добір кадрів, з виробничих і фінансових питань. Особові листки відповідальних працівників, списки співробітників.

Донецьке виробниче об’єднання м’ясної промисловості
ф. Р-5540, спр. 1140, 1943–1958, 1965–1984 рр. Опис.
Створене в 1934 р. як обласна контора “Заготскот”. У передвоєнні роки іменувалося трестом “Головм’ясо”. Ліквідовано у грудні 1958 р., відновило діяльність в
1966 р. як Донецький трест м’ясної промисловості. В 1970 р. реорганізоване у
Донецьке об’єднання м’ясної промисловості, в 1976 р. – у Донецьке виробниче
об’єднання м’ясної промисловості.

Накази й розпорядження. Матеріали про відновлення Сталінського,
Макіївського, Горлівського, Єнакієвського м’ясокомбінатів (1943–1949). Річні
плани й звіти по виробництву м’ясопродуктів, заготівлям і завезеню худоби,
капітальному будівництву, впровадженню нової техніки, науковій організації
праці, поставкам товарів на експорт. П’ятирічні плани розвитку м’ясної промисловості в області (1955–1975). Списки й акти вручення медалі “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” працівникам тресту і
його підприємств (1946–1948). Матеріали по переходу на п’ятиденний робочий тиждень. Протоколи нарад по якості й дегустації продукции, що випускається. Перелік асортиментів ковбасних виробів і м’ясних напівфабрикатів,
що вироблялися підприємствами об’єднання (1982–1984). Документи по підвищенню мінімальної зарплати працівникам підвідомчих підприємств у зв’язку
із впровадженням нових умов праці (1974). Відомості про впровадження в дію
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виробничих потужностей і об’єктів по підприємствах тресту за 1946–1970 рр.,
механізації й автоматизації виробництва.

Артемівська районна контора Українського м’ясотресту
ф. Р-1495, спр. 10, 1925–1930 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Циркуляри Наркомату праці та Укрм’ясотресту про заборону використання нетрудового елементу на торгівельно-заготівельних роботах, персональний облік фахівців народного господарства. Листування з управлінням Укрм’ясотресту й окружним відділом торгівлі про державні поставки,
м’ясозаготівлі, з фінансових питань. Протоколи засідань комісії бюро окружного комітету партії по проведенню перевиборів органів кооперації, про хлібозаготівлі, кредитування робітничої кооперації. Списки особового складу.
Протоколи нарад працівників тресту й контор, відомості про дислокацію
баз Артемівської районної контори упрм’ясотресту.

Донецьке виробниче об’єднання молочної промисловості
ф. Р-6603, спр. 753, 1966–1982 рр. Опис.
Створене в 1966 р. як Донецький молочний комбінат. В 1967 р. комбінат реорганізований в управління молочної промисловості, в 1976 р. – у виробниче
об’єднання молочної промисловості.

Накази. Річні плани, звіти з основної діяльності, по капітальному будівництву, виробництву й собівартості продукції, праці, роботі з кадрами, впровадженню нової техніки, надходженню та використанню винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Інформації про участь у Всесоюзному громадському
огляді з підвищення культури виробництва, поліпшення умов праці й санітарно-побутового обслуговування робітників та службовців, про огляди умов праці, побуту й відпочинку працюючих жінок, про використання резервів економії
й ощадливість матеріальних ресурсів, виконання колдоговорів.
Довідка про роботу та розвиток підприємств молочної промисловості
(1966–1970), аналіз продуктивності праці, чисельність, середню заробітну плату та плинність робітників (1966–1975). Акти приймання в експлуатацію молокозаводів. Основні показники роботи об’єднання та підвідомчих підприємств,
документи по присвоєнню звань “Кращий за професією”, “Майстер – золоті
руки”, нагородні листи, списки, осіб нагороджені орденами й медалями СРСР.

Ждановський виробничий рибоконсервний комбінат
ф. Р-2920, спр. 1140, 1940, 1943–1985 рр. Описи.
Будівництво почалося в 1929 р., закінчене в 1931 р. У підпорядкуванні перебували рибальські колгоспи. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-478, 1931–1940, 1946–1952, 1961–1986).

Накази. Протоколи засідань партійно-господарського активу, виробничих технічних нарад, засідань науково-технічної ради. Техпромфінплани, звіти,
огляди про діяльність комбінату й рибколгоспів, впровадження нової техніки,
раціоналізацію й винахідництво, механізацію та модернізацію устаткування.
Титульні списки капітального будівництва. Акти збитків, що заподіяні комбіна161

ту й рибколгоспам у роки нацистської окупації. Відомості про працевлаштування інвалідів Другої світової війни.

Слов’янський солевиварювальний комбінат
ф. Р-3305, спр. 334, 1943–1980 рр. Опис.
В 1912 р. німецькими підприємцями в м. Слов’янську було відкрито два вакуумних соляних заводи – “Трімплекс” і “Вакуум”. У роки радянської влади на базі
націоналізованих заводів було створене заводоуправління “Славсіль”. В 1955 р.
заводоуправління перейменоване в Слов’янський солевиварювальний завод. В
1972 р. побудований ще один солевиварювальний завод, а з 1974 р. обидва заводи
об’єдналися в Слов’янський солевиварювальний комбінат.

Накази. Плани, звіти з виробничої діяльності, раціоналізації й винахідництва, про нещасні випадки, про поліпшення виробництва й нову техніку, про
наукову організацію праці. Листування з партійними й вищими органами з основних питань діяльності. Колективні договори. Документи про соціалістичне
змагання. Документи завкому профспілки.

Донецьке виробниче об’єднання пивобезалкогольної
промисловості
ф. Р-6767, спр. 538, 1973–1984 рр. Опис.
Створене в 1973 р. як об’єднання пивоварної промисловості. До складу ввійшли
3 пивоварних заводи – Донецький (як головне підприємство), Рутченківський,
Ждановський. В 1976 р. реорганізоване в Донецьке виробниче об’єднання пивобезалкогольної промисловості, до складу якого ввійшли Донецький, Жданов
ський, Рутченківський, Єнакієвський, Шахтарський пивоварні заводи. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7474, 1962–1987).

Накази й розпорядження. Річні звіти з основної діяльності й капітальних
вкладень, виробництва солоду й пива, про використання сировини й матеріалів,
освоєння та приріст виробничих потужностей, надходження й використання
винаходів і раціоналізаторських пропозицій, роботу з кадрами. Річні плани
по виробництву й собівартості продукції, праці, впровадженню нової техніки,
ліквідації ручних процесів, техпромфінплани. Довідки й інформації про виконання колективних договорів, участь колективів пивзаводів у Всесоюзному,
республіканському й обласному оглядах по поліпшенню якості продукції, що
випускається, про впровадження нової техніки, прогресивну технологію, механізацію й автоматизацію виробничих потужностей пивзаводів.

Артемівський пивний кущ пивоварного заводу
“Нова Баварія” Наркомату харчової промисловості СРСР
ф. Р-2786, спр. 4, 1935–1936 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Документи про фінансову діяльність куща.
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Донецька районна контора державного пивоварного тресту
“Українська Нова Баварія”, м. Слов’янськ
ф. Р-1510, спр. 3, 1927–1930 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Циркуляри Наркомату філіалів, Державного пивоварного тресту про
оподаткування пивних крамниць, про закриття приватних орендованих заводів,
про обмін досвідом у роботі.

Донецьке виробниче об’єднання кондитерської
промисловості
ф. Р-5555, спр. 425, 1944–1966, 1976–1983 рр. Опис.
В 1927 р. створена кондитерська фабрика “Червоний кондитер”. Зруйнована в
роки війни. Після відновлення до 1976 р. діяла як Донецька кондитерська фабрика. В 1976 р. разом з Костянтинівською кондитерською фабрикою ввійшла до
складу Донецького виробничого об’єднання кондитерської промисловості як головне підприємство. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7610,
1948–1986).

Накази й розпорядження об’єднання (1977–1983), розпорядження по фабриці (1953–1966). Річні звіти про роботу фабрики й об’єднання, впровадження
раціоналізаторських пропозицій. Річні плани по праці, виробництву, собівартості, реалізації продукції. Калькуляція на нові сорти виробів. Рецептура кондитерських виробів (1949–1960), колективні договори, матеріали по переходу
фабрики на 7-годинний робочий день і нові умови оплати праці (1960). Інформації про розширення та відновлення асортиментів, поліпшення художнього
оформлення та про якість продукції, що випускається, впровадження передових
методів праці. Списки імпортних загорткових машин, про наявні на фабриці.

Окружні відділи місцевої промисловості
2 фонди, спр. 44, 1925–1930 рр. Описи.
Створені в 1923 р., ліквідовані в 1930 р. До функцій входили організація й управління підприємствами місцевого значення

Звіти про діяльність. Протоколи засідань Артемівської окружної комісії
з вилучення приватних млинів, нарад за підсумками діяльності окрмісцевпрому, про роботу керамічного заводу “Світло шахтаря”, про реалізацію пива на
Рутченківському пивзаводі. Листування зі Сталінським відділенням ДПУ про
дислокацію підприємств окрмісцевгоспу (1930). Списки співробітників, картки
з обліку особового складу.
Артемівський, ф. Р-1506, спр. 30, 1925–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-1446, спр. 14, 1926–1930 рр.

Управління місцевої промисловості Донецького
облвиконкому
ф. Р-2172, спр. 1756, 1940–1941, 1945–1962, 1966–1985 рр. Опис.
Створене в 1940 р. як управління місцевої та паливної промисловості. В 1957 р.
перейменоване в управління місцевої промисловості. В 1962–1965 рр. тимчасово
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припиняло діяльність у зв’язку з передачею підвідомчих підприємств Донецькому раднаргоспу. Здійснювало керівництво підприємствами місцевої промисловості. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-757, 1935–1941,
1944–1958).

Спільні постанови колегії управління та президії обкому профспілки
робітників місцевої промисловості. Накази. Протоколи засідань колегії управління, ради директорів, художньо-технічної ради, виробничих нарад, засідань
техніко-економічної ради. Перспективні, річні плани, звіти, довідки, доповідні
записки про розвиток місцевої промисловості, працю й заробітну плату, собівартість й прибуток, впровадження нової техніки та наукову організацію праці,
раціоналізацію й винахідництво, переведення підприємств на 7-годинний робочий день. Технічні умови й описи товарів, що виготовлені підприємствами.
Акти про результати перевірки якості продукції, що випускається підвідомчими
підприємствами. Документи про участь підприємств в оглядах, конкурсах, про
соціалістичне змагання. Документи профспілкового комітету й групи народного контролю.

Державні районні електростанції
7 фондів, спр. 4298, 1932–1940, 1943–1993 рр. Описи.
Вступили до ладу : Зуївська в 1932 р., Курахівська в 1941 р., Миронівська в
1953 р., Слов’янська в 1954 р., Старобешівська в 1958 р., Вуглегорська в 1972 р.,
Зуївська ДРЕС-2 в 1981 р. Входять в енергетичну систему “Донбасенерго”. У
фондах є документи по будівництву електростанцій.

Накази. Акти приймання в експлуатацію Зуївської ДРЕС (1932) і відомості про її відновлення після окупації (1943). Рішення партійно-господарського активу. Протоколи виробничо-технічних і диспетчерських нарад, виробничо-технічних конференцій (1953–1960). Техпромфінплани. Плани експлуатації
станцій і вироблення електроенергії. Річні плани й ліміти по праці, собівартості продукції й звіти про їх виконання. Місячні відомості про вироблення
електроенергії, про рух робочої сили. Основні техніко-економічні показники
й відомості про роботу електростанцій. Документи про підготовку до роботи
в осінньо-зимовий період, монтаж, ремонт, експлуатацію, усунення дефектів у
роботі турбін, генераторів, трансформаторів, про режим роботи електростанцій.
Листування про автоматизацію станцій, виконання виробничих планів, фінансову діяльність. Звіти по капітальному будівництву й капітальним вкладенням,
кошторисно-нормативні розрахунки, кошториси витрат на капітальний ремонт
основних споруджень і устаткування.
Документи по раціоналізації й винахідництву. Протоколи профспілкових
конференцій, конференцій раціоналізаторів Миронівської ДРЕС (1954). Документи по підготовці й проведенню ювілейних свят, організації оглядів-конкурсів по використанню резервів виробництва й режиму економії.
Вуглегорська, ф. Р-6496, спр. 607, 1968–1984 рр.
Зуївська, ф. Р-5582, спр. 355, 1932–1940, 1943–1971 рр.
Зуївська ДРЕС-2, ф. Р-6765, спр. 407, 1981–1993 рр.
Курахівська, ф. Р-3747, спр. 814, 1944–1989 рр.
Миронівська, ф. Р-5747, спр. 753, 1949–1984 рр.
Слов’янська, ф. Р-3921, спр. 996, 1951–1981 рр.
Старобешівська, ф. Р-6373, спр. 366, 1958–1972 рр.
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Заводи, комбінати й виробничі об’єднання
Зуївський енергомеханічний завод
ф. Р-5755, спр. 397, 1946–1978 рр. Опис.
Будівництво заводу почалося в 1945 р. До 1971 р. називався ливарно-механічним
заводом. Випускав запасні частини для електростанцій, баштові крани, гусеничні, автомобільні вишки, вагоноперекидачі та будівельні металоконструкції. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3701, 1947–1987) і документи
комсомольської організації (ф. П-7989, 1974–1988).

Краматорський завод “Енергомашспецсталь”
ф. Р-6556, спр. 380, 1964–1975 рр. Опис.
Будівництво Краматорського заводу лиття й кування почалося в 1962 р., запущений завод в 1964 р. В 1975 р. перейменований у завод “Енергомашспецсталь”.
Випускав велике сталеве лиття й кування для підприємств важкого машинобудування. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-925, 1962–1991) і
документи комсомольської організації (ф. П-8120, 1977–1991).

Завод “Альфа” об’єднання “Моськовський електроламповий завод”
ф. Р-6673, спр. 248, 1969–1980 рр. Опис.
Утворений в 1969 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7669,
1970–1991).

Донецький енергозавод
ф. Р-4720, спр. 125, 1946–1964 рр. Опис.
Створений в 1946 р. Виготовляв пересувні підстанції, електроконструкції та
здійснював ремонт електродвигунів. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-4850, 1946–1987).

Слов’янський арматурно-ізоляторний завод ім. Артема
ф. Р-3297, спр. 1190, 1943–1980 рр. Опис.
Заснований в 1915 р. як порцеляновий завод братів Ессен. З 1923 р. арматурноізоляторний завод ім. Артема. Випускав порцелянові й скляні високовольтні ізолятори, арматури для ліній електропередач. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-213, 1922–1940, 1943–1988).

Слов’янський електроізоляторний завод
ф. Р-3298, спр. 52, 1950–1959 рр. Опис.
Будівництво розпочалось в 1950 р. З 1січня 1958 р. завод став діючим підприємством. Основна діяльність – випуск високовольтних, низьковольтних електроізоляторів для підприємств. На підставі розпорядження Донецького раднаргоспу
від 17 березня 1959 р. завод був об’єднаний зі Слов’янським заводом керамічних
виробів в Слов’янський керамікоізоляторний комбінат.
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Слов’янський завод високовольтних ізоляторів
ф. Р-5703, спр. 1733, 1966–1990 рр. Опис.
Запущений в 1958 р. як електроізоляторний завод. В 1959 р. об’єднаний зі
Слов’янським заводом керамічних виробів і став називатися кераміко-ізоляторний комбінат. З 1966 р. – Слов’янський завод високовольтних ізоляторів. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7549, 1964–1987).

Костянтинівський завод високовольтної апаратури
ф. Р-3848, спр. 343, 1949–1980 рр. Опис.
Створений в 1948 р. як електроремонтний завод. В 1963 р. перейменований у
Костянтинівський завод високовольтної апаратури. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-4767, 1948–1988).

Донецький металургійний завод ім. Леніна
ф. Р-231, спр. 5302, 1917–1929, 1939, 1940, 1943–1991 рр. Описи.
Створений в 1869 р.як завод Новоросійського товариства кам’яновугільного,
залізного, сталевого й рейкового виробництва*. За роки існування кілька разів
міняв свою назву: з 1921 р. – Сталінські державні заводи й рудники Південнометалургійного тресту “Югосталь”, з 1926 р. – Сталінський комбінат державних
заводів і рудників, в 30–і роки – Сталінський металургійний завод, з 1961 р. – Донецький металургійний завод, у травні 1967 р. заводу привласнене ім’я Леніна.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-50, 1920–1941, 1943–1987)
і комітету комсомолу (ф. П-6397, 1946–1951, 1955–1991).

Єнакієвський металургійний завод
ф. Р-3446, спр. 1148, 1925, 1928, 1931–1941, 1943–1979 рр. Описи.
Створений в 1895 р. як Петровський металургійний завод. З 1921 р. – Єнакієв
ський металургійний завод. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-671, 1924–1941, 1943–1991) і комітету комсомолу (ф. П-1811, 1938–1940,
1955–1989).

Ждановський металургійний завод ім. Ілліча
ф. Р-1278, спр. 3823, 1919–1931, 1943–1990 рр. Опис.
Заснований в 1897 р. як завод “Нікополь” Нікополь-Маріупольського гірничого
та металургійного товариства. В 1920 р. об’єднаний із трубопрокатним заводом
“Російський Провіданс”. В 1924 р. підприємству було присвоєне ім’я Ілліча. В
1958 р. до заводу приєднаний Ждановський трубопрокатний завод ім. В. В. Куйбишева. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-251, 1922–1941,
1943–1987) і комітету комсомолу (ф. П-5563, 1925–1930, 1949–1990).

Ждановський металургійний завод “Азовсталь”
ф. Р-4714, спр. 2806, 1934–1940, 1943–1990 рр. Опис.
*

Див. довідку про завод, ф. 6, стор. 49.
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Будівництво заводу почате в 1930 р. Перша доменна піч уведена в дію в 1933 р.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-693, 1931–1941, 1943–1991)
і комітету комсомолу (ф. П-505, 1936–1941, 1947–1963, 1965–1990).

Макіївський металургійний завод ім. Кірова
ф. Р-1813, спр. 1376, 1917–1926, 1940, 1943–1980 рр. Описи.
Створений в 1898 р. у Макіївці як металургійний завод “Уніон”. В 1934 р. заводу присвоєне ім’я Кірова. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-890, 1925–1941, 1943–1991) і комітету комсомолу (ф. П-943, 1933–1941,
1952–1988).

Костянтинівський металургійний завод ім. Фрунзе
ф. Р-4236, спр. 1112, 1943–1985 рр. Опис.
Створений в 1896 р. як залізопрокатний завод. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-426, 1927–1940, 1945–1991) і комсомольської організації
(ф. П-5862, 1956–1991).

Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева
ф. Р-2674, спр. 1179, 1934, 1938–1941, 1943–1993 рр. Описи.
Створений в 1932 р. у зв’язку з поділом Краматорського машинобудівного й металургійного заводу на 2 підприємства: Старокраматорський машинобудівний і
Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-3374, 1920–1940, 1943–1991).

Донецький хіміко-металургійний завод, сел. Донське
ф. Р-6229, спр. 1172, 1944–1982 рр. Опис.
Створений в 1939 р. як дослідна збагачувальна фабрика по видобутку цирконового концентрату, з 1945 р. – Маріупольське цирконове рудоуправління, з 1958 р.
– хіміко-металургійний завод. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-4603, 1947–1987).

Дружківський метизний завод
ф. Р-4177, спр. 905, 1939–1980 рр. Опис.
Став до ладу в 1929 р. Випускав запчастини до тракторів, милиці залізничні,
шурупи, болти шляхові й інші деталі.

Костянтинівський завод “Вторчормет”
ф. Р-4447, спр. 352, 1934, 1936–1940, 1944–1967 рр. Опис.
Створений в 1932 р. як Костянтинівський завод “Металосировина”. З 1938 р. –
Костянтинівський завод “Вторчормет”. Займався переробкою вторинних чорних
металів на металеву шихту для металургійних і машинобудівних заводів, виробництвом технологічного й підйомно-транспортного устаткування. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-2647, 1932–1939, 1943–1987)
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Артемівський завод по обробці кольорових металів
ф. Р-3260, спр. 1577, 1948–1991 рр. Опис.
Будівництво почате в 1945 р., зданий в експлуатацію в 1954 р. У фонді є документи управління по будівництву заводу за 1945–1953 рр. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3823, 1945–1988) і комсомольської організації
(ф. П-7827, 1970–1991).

Донецький завод кольорових сплавів
ф. Р-5049, спр. 522, 1948–1973 рр. Опис.
Будівництво заводу по переплаву вторинного алюмінію почалося в 1946 р. Завод введений в експлуатацію в 1948 р. З 1949 р. називався заводом вторинних
металів, з 1951 р. – заводом “Вторкольормет”, з 1961 р. – Донецьким заводом
кольорових сплавів. Завод випускав кольорові сплави: бронзу, латунь.

Торезький завод наплавильних твердих сплавів
ф. Р-5981, спр. 405, 1965–1985 рр. Опис.
Створений в 1965 р. як завод твердих сплавів і порошків кольорових металів. З
1966 р. – Торезький завод наплавильних твердих сплавів. Випускав наплавильні
тверді сплави для наплавлення машин і механізмів. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-339, 1966–1988)

Докучаєвський флюсодоломітний комбінат
ф. Р-6469, спр. 1131, 1944–1996 рр. Опис.
Створений в 1870 р. як Оленівські рудники по видобутку флюсу. В 1924 р. рудники реорганізовані в Оленівське рудоуправління тресту “Югосталь”. Із грудня
1961 р. – Докучаєвський флюсодоломітний комбінат. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-1080, 1923–1941, 1944–1987) і комітету комсомолу
(ф. П-8019, 1973–1991).

Костянтинівський завод “Укрцинк”
ф. Р-4012, спр. 1410, 1943–1993 рр. Опис.
Будівництво заводу почате в 1929 р. Почав працювати в 1930 р. Основна продукція: свинець, цинк, олово, сірчана кислота, цинковий купорос. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-383, 1930–1941, 1943–1991).

Ждановський графітовий завод
ф. Р-2354, спр. 368, 1924–1927, 1943–1978 рр. Опис.
Створений у м. Маріуполі в 1904 р. для переробки руди Старокримського родовища графіту. Випускав колоїдно-графітові препарати й мастильно-охолоджуючі
рідини для автомобілебудівної, тракторобудівної та інших галузей промисловості.
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Макіївський труболиварний завод ім. Куйбишева
ф. Р-4793, спр. 884, 1935, 1938, 1940–1941, 1943–1993 рр. Опис.
Створений в 1885 р. як ливарно-механічний завод. В 1889 р. перейменований у
машинобудівний завод Російсько-Донецького товариства. З 1897 р. – труболиварний завод. В 1918–1930 рр. існував як цех Макіївського металургійного заводу. З 1930 р. – труболиварний завод. Із серпня 1975 р. входив до складу Макіїв
ського металургійного заводу як виробництво металургійного заводу. Із грудня
1977 р. – Макіївський труболиварний завод. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-875, 1932–1941, 1943–1987).

Харцизький трубний завод
ф. Р-5379, спр. 1001, 1943–1995 рр. Опис.
Створений в 1899 р. як котельно-механічний завод. З 1914 р. – трубний завод. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-408, 1924–1925, 1928–1931,
1933–1940, 1943–1990) і комсомольської організації (ф. П-7988, 1969–1990).

Ждановський трубопрокатний завод
ф. Р-4857, спр. 160, 1943–1958 рр. Опис.
Створений у результаті виділення цеху Маріупольського металургійного заводу
ім. Ілліча в 1936 р. у самостійний завод. В 1958 р. увійшов до складу Ждановського металургійного заводу ім. Ілліча. Випускав суцільнотягнені труби.

Харцизький сталедротово-канатний завод
ф. Р-5925, спр. 809, 1948–1993 рр. Опис.
Будівництво почалося в 1940 р., відновлене в 1945 р. У липні 1949 р. завод дав
першу продукцію. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1024,
1939–1941, 1949–1987) і комсомольської організації (ф. П-7626, 1969–1990).

Микитівський ртутний комбінат, м. Горлівка
ф. Р-4023, спр. 904, 1943–1982 рр. Опис.
Створений в 1886 р. у Микитівці як завод з виробництва ртуті. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-1455, 1923–1940, 1943–1987) і комітету
комсомолу (ф. П-8234, 1979–1991).

Донецьке виробниче об’єднання по гірничому
машинобудуванню “Донецькгірськмаш”
ф. Р-235, спр. 2637, 1919–1926, 1943–1990 рр. Опис.
В 1889 р. заснований як механічний і чавуноливарний завод, в 1920 р. – став називатися – Державний машинобудівний завод. В 1944 р. присвоєне ім’я 15-річчя
ЛКСМУ. З листопада 1970 р. – Донецький машинобудівний завод ім. Ленінського
комсомолу України, з вересня 1976 р. – Донецьке виробниче об’єднання по устаткуванню для відкритих гірських робіт, з вересня 1978 р. – Донецьке виробниче
об’єднання по гірському машинобудуванню “Донецькгірмаш”. Виробляє гірничошахтне та гірничозаводське устаткування, машини й обладнання для розро-
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бок корисних копалин. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-28,
1923–1938, 1948–1991) і комітету комсомолу (ф. П-549, 1957–1959, 1961–1991).

Дзержинський машинобудівний завод ім. Петровського
ф. Р-5261, спр. 349, 1944–1978 рр. Опис.
Створений в 1918 р. у результаті націоналізації існуючого в колонії Нью-Йорк
(нині сел. Новгородське м. Дзержинська) машинобудівного заводу. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-1424, 1930–1940, 1944–1990).

Дружківський машинобудівний завод
ф. Р-4363, спр. 1375, 1937–1966 рр. Опис.
Створений в 1898 р. як Торецький сталеливарний і механічний завод. В 1928–
1929 рр. відбулася реконструкція заводу й він був реорганізований у машинобудівний завод. Випускає машини й устаткування для вугільної промисловості.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2296, 1917, 1919–1941,
1943–1991) і комсомольської організації (ф. П-2319, 1943–1990).

Горлівський машинобудівний завод ім. Кірова
ф. Р-3873, спр. 998, 1943–1980 рр. Описи.
Створений в 1897 р. В 1928 р. на заводі створена перша врубова машина, а
в1936 р. завод став випускати гірничі комбайни. В 1935 р. заводу присвоєне ім’я
С. М. Кірова. В 1945 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1460, 1931–1941, 1943–1990) і
комсомольської організації (ф. П-1722, 1936–1940, 1961–1990).

Горлівський машинобудівний завод
ф. Р-4304, спр. 189, 1944–1965 рр. Опис.
Створений на базі колишніх ремонтно-механічних майстернях станції “Подземгаз”
в 1946 р. Випускав бурове й гірничошахтне устаткування для механізації поверхні
шахт. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3900, 1944–1987).

Концерн “Азовмаш”
ф. Р-5897, спр. 2950, 1958–1992 рр. Опис.
Створений у квітні 1958 р. як Ждановський завод важкого машинобудування,
з 1976 р. – виробниче об’єднання “Ждановважкмаш”. Виробляє металургійне
устаткування. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7352, 1958–
1986) і комсомольської організації (ф. П-7153, 1958–1970).

Краматорське верстатобудівне виробниче об’єднання
ф. Р-4223, спр. 1428, 1940, 1941, 1943–1990 рр. Описи.
Створене в 1941 р. як Краматорський завод важкого машинобудування, із червня
1983 р. – верстатобудівне виробниче об’єднання. Робить важкі й універсальні
верстати. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2189, 1937–1940,
1943–1991) і комсомольської організації (ф. П-4863, 1951–1953, 1955–1991).
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Старокраматорський машинобудівний завод
ім. С. Орджонікідзе
ф. Р-2673, спр. 2240, 1917–1941, 1943–1987 рр. Опис.
Створений в 1896 р. В 1932 р. на його базі створені Старокраматорський машзавод і металургійний ім. Куйбишева. В 1936 р. заводу присвоєне ім’я С. Орджонікідзе. Випускає устаткування для вугільної промисловості. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-250, 1926–1941, 1943–1991) і комітету
комсомолу (ф. П-116, 1934–1938, 1952–1958, 1963–1991).

Виробниче об’єднання “Новокраматорський
машинобудівний завод ім. Леніна”
ф. Р-4804, спр. 4123, 1936, 1938–1940, 1943–1990 рр. Описи.
Будівництво заводу почалося в жовтні 1929 р., введений в експлуатацію у вересні 1934 р. З вересня 1976 р. – виробниче об’єднання “Новокраматорський
машинобудівний завод ім. В. І. Леніна”. Виробляє устаткування для металургійного й прокатного виробництва, шахтні піднімальні машини, екскаватори, що
крокують, турбінне кування. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-900, 1929–1941, 1943–1991) і комітету комсомолу (ф. П-4860, 1952, 1956–
1991).

Слов’янський завод важкого машинобудування
ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
ф. Р-3293, спр. 780, 1944–1993 рр. Опис.
Створений в 1927 р. як завод з ремонту механізмів і апаратів хімічної та вугільної
промисловості. З 1943 р. – механічний завод “Машчормет”, з березня 1959 р. – завод
коксохімічного устаткування, з 1967 р. – Слов’янський завод важкого машинобудування. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-203, 1933–1940,
1944–1988) і комітету комсомолу (ф. П-7698, 1972–1987)

Артемівський машинобудівний завод “Перемога праці”
ф. Р-3807, спр. 820, 1943–1981 рр. Опис.
Створений в 1919 р. у результаті націоналізації існуючого метизного заводу
В. Г. Французова. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-597,
1924–1940, 1944–1956, 1958–1959, 1961–1989) і комсомольської організації
(ф. П-3871, 1944–1951).

Донецький завод штампів і прес-форм
ф. Р-5152, спр. 238, 1946–1964 рр. Опис.
Побудований як механічний завод в 1933 р. В 1956 р. перейменований у ремонтно-механічний завод. В 1965 р. перейменований у Донецький завод штампів і
прес-форм. Перебував у системі Міністерства машинобудування легкої й харчової промисловості СРСР. Випускав універсально-збірні пристосування для потреб легкої й харчової промисловості. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-4197, 1940, 1946–1952, 1956–1987).
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Ждановський завод технологічного устаткування медичної
промисловості
ф. Р-4315, спр. 462, 1941, 1943–1973 рр. Опис.
Створений у м. Маріуполі в 1893 р. як машинобудівний завод з виробництва сільськогосподарських машин. В 30–і роки почав випускати дезінфекційне устаткування. В 1943 р. перейменований у Маріупольський завод №5 дезінфекційного
устаткування, з 1947 р. – у Маріупольський дезінфекційний завод. В 1957 р. до
дезінфекційного заводу був приєднаний радіаторний і він став називатися Ждановський машинобудівний завод. В 1963 р. завод перейменований у Ждановський завод технологічного устаткування медичної промисловості.

Слов’янський завод будівельних машин
ф. Р-3296, спр. 1057, 1943–1988 рр. Опис.
Створений в 1936 р. як авторемонтний завод. З 1945 р. іменувався Слов’янським
механічним заводом, з 1946 р. – заводом будівельних машин. Випускав устаткування для бетонних заводів. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-951, 1938–1940, 1944–1987 рр.)

Донецьке виробниче об’єднання з випуску
електропобутових машин “Електропобутмаш”
ф. Р-6169, спр. 536, 1963–1985 рр. Опис.
Зданий в експлуатацію в грудні 1963 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7210, 1962–1986) і комітету комсомолу (ф. П-8060, 1973–1988).

Макіївський державний бензольний завод
ф. Р-2481, спр. 9, 1916–1925 рр. Опис.
Створений в 1910 р. як хімічний завод фірми “Олів’є Пієтт”*. Випускав бензол,
нафталін, нашатирний спирт, кам’яновугільну смолу. Дата ліквідації не встановлена.

Сніжнянський завод хімічного машинобудування
“Хіммаш”
ф. Р-6204, спр. 1422, 1965–1994 рр. Опис.
Введений в експлуатацію в 1965 р. Випускав випарну, холодильну, ємнісну, нафтову апаратури й товари народного споживання. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1974, 1964–1987).

Горлівське виробниче об’єднання “Стирол”
ф. Р-4658, спр. 447, 1944–1980 рр. Описи.
Створене у квітні 1975 р. у результаті реорганізації побудованого в Горлівці в
1930–1933 рр. азотно-тукового заводу. З 1936 р. носить ім’я С. Орджонікідзе.
Основна продукція – аміак, мінеральні добрива, хімічна сировина для промисло*

Див. ф. 150, стор. 53.
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вості, товари побутової хімії, медичні препарати. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-430, 1931–1940, 1943–1991) і комітету комсомолу
(ф. П-7993, 1967–1991).

Донецький завод хімічних реактивів
ф. Р-2757, спр. 1682, 1926, 1932–1941, 1943–1994 рр. Описи.
Азотний завод створений в 1917 р. З 1948 рр. – завод хімічних реактивів. Випускає окремі види хімічної продукції для медичної, електронної, радіотехнічної промисловості. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-483,
1923–1924, 1928–1940, 1943–1987).

Костянтинівський хімічний завод ім. 25-го з’їзду КПРС
ф. Р-3713, спр. 1433, 1943–1995 рр. Опис.
Побудований в 1897 р. Випускає мінеральні добрива для сільського господарства. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-429, 1926–1940, 1943–
1990).

Слов’янські содові заводи й Слов’янське виробниче
об’єднання “Хімпром”
3 фонди, спр. 2240, 1923–1927, 1929–1937, 1939–1941, 1943–1980 рр.
Описи.
Содовий завод створений в 1898 р. З 1920 р. – завод “Червоний хімік” (ф. Р-1517)
Новосодовий завод (ф. Р-3292) створений в 1941 р. В 1948 р. заводи об’єднані в
комбінат (ф. Р-3291), що в 1975 р. був перетворений у Слов’янське об’єднання
“Хімпром”. Випускає кальциновану, каустичну та питну соду, хлористий кальцій. На зберіганні є документи партійних організацій (ф. П-198, 1920–1941,
1943–1988, ф. П-1952, 1939–1941, 1943–1948) і комсомольської організації
(ф. П-8012, 1974–1987)

Державний Донецький содовий завод ім. Леніна
ф. Р-2356, спр.2, 1925 р. Опис.
Дата створення не відома.

Донецький завод пластмас
ф. Р-5380, спр. 78, 1946–1964 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як Петровський райпромкомбінат. В 1963 р. перейменований
у Донецький завод пластмас. Випускав пластмасову й галантерейну продукцію
для народного споживання.

Слов’янський завод з виробництва поліхлорвінілових плівок
ф. Р-6378, спр. 228, 1968–1980 рр. Опис.
Побудований в 1968 р. Випускав плівкові матеріали різних видів: галантерейні,
світлотехнічні, окантовувальні, для господарського побуту, напівтверді, ударос-
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тійкі та інші. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7553, 1969–
1981).

Коксохімічні заводи
13 фондів, спр. 10466, 1917, 1918, 1920–1927, 1936, 1938–1941,
1943–1992 рр. Описи.
Створені: Авдіївський (ф. Р-6098) в 1963 р., Донецький (ф. Р-5341) в 70–і роки
ХІХ ст., Донецький ім. Кірова (ф. Р-250) в 1888 р. як хімічний коксобензольний,
з 1921 р. – коксохімічний, Горлівський (ф. Р-4069) в 1928 р., Дзержинський
(ф. Р-5262) побудований на початку 90–х років ХІХ ст., в 1973 р. увійшов до складу Дзержинського фенольного заводу, Єнакієвський (ф. Р-4408) створений у результаті об’єднання в 1950 р. Староєнакієвського та Новоєнакієвського коксохімзаводів, Краматорський (ф. Р-5415) почав працювати в 1923 р., Старомакіївський
(ф. Р-3201) створений в 1896 р., Новомакіївський (ф. Р-2475) в 1930 р., в 1955 р. у
результаті об’єднання Старомакіївського й Новомакіївського коксохімзаводів був
утворений Макіївський коксохімзавод (ф. Р-4368), Маріупольський (ф. Р-5194)
побудований в 1939 р., Мушкетівський (ф. Р-5342) побудований у довоєнні роки,
в 1951 р. увійшов до складу Сталінського (Донецького) заводу, Ясинівський
(ф. Р-4564) введений в експлуатацію в 1953 р. На зберіганні є документи партійних організацій. (фф. П-237, П-691, П-692, П-694, П-753, П-868, П-869, П-1196,
П-1205, П-2188, П-2264, П-4142, П-4940, П-7436, 1925–1991)

Амвросіївські цементні заводи
2 фонди, спр. 10, 1918-1922 рр. Описи
Цементні заводи створені у 1896 і 1903 рр. У 1920 р. створене заводоуправління
об’єднаних заводів.
Заводоуправління об’єднаних державних Амвросіївських цементних заводів,
ф. Р-94, спр. 7, 1920–1922 рр.
Південно-Глухоозерський портланд-цементный завод, ф. Р-95, спр. 3, 1918–1919 рр.

Алебастрові заводи ім. Чубаря
ф. Р-2790, спр. 4, 1932–1936 рр. Опис.
Об’єднались алебастрові заводи №1, 2, 3, 5, які були побудовані в кінці ХIХ та на
початку ХХ сторіччя. В післявоєнні роки реорганізовані в комбінат. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-613, 1930–1940, 1944–1988).

Амвросіївський цементний комбінат
ф. Р-5166, спр. 1051, 1943–1980 рр. Описи.
Створений в 1954 р. у результаті об’єднання чотирьох цементних заводів і
кар’єрів по видобутку крейди та мергелю. Початок комбінату поклали побудовані при ст. Амвросіївка цементні заводи №1 (1914), №2 (1896), №3 (1898). В
1953 р. до складу комбінату ввійшов Новоамвросіївський завод азбестових труб.
Основна продукція: цемент всіх марок, азбестові труби. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-93, 1923–1941, 1943–1987).
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Дружківський порцеляновий завод
ф. Р-6502, спр. 139, 1972–1980 рр. Опис.
Будівництво заводу розпочате в 1968 р., в 1971 р. – введений у дію. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-7917, 1971–1986).

Ясинуватський щебеневий завод
ф. Р-4696, спр. 21 1943–1953 рр. Опис.
Створений в 1927 р. Підрорядковувся тресту “Щебзаводи” Міністерства шляхів
сполучення. Ліквідований в 1953 р.

Фенольний завод, смт. Новгородське міста Дзержинська
ф. Р-5260, спр. 421, 1944–1978 рр. Опис.
Створений в 1917 р. Основна діяльність – переробка коксохімічної сировини та
виробництво з неї продукції для народного господарства. На зберіганні є документи партійної організації (П-1064, 1927–1929, 1932–1940, 1944–1991).

Красноармійський динасовий завод ім. Дзержинського
ф. Р-4256, спр. 1163, 1943–1985 рр. Описи.
Створений в 1933 р. Основна діяльність – виробництво вогнетривких матеріалів.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-443, 1932–1940, 1943–
1989).

Костянтинівський завод “Автоскло”
ф. Р-5757, спр. 819, 1936, 1943–1980 рр. Опис.
Створений в 1899 р. як дзеркальний завод. З 1934 р. називається завод “Автоскло”. Випускає технічне скло для авто – і авіапромисловості, залізничного
транспорту, морських суден, водомірне скло для парових казанів. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-564, 1926–1940, 1943–1991) і комітету
комсомолу (ф. П-5863, 1956–1990).

Костянтинівський завод скловиробів
ім. 13-ти розстріляних робітників
ф. Р-4453, спр. 377, 1937, 1940–1941, 1943–1982 рр. Описи.
Створений в 1918 р. у результаті націоналізації існуючого в Костянтинівці з
1897 р. пляшкового заводу. З 1919 р. носить ім’я 13-ти розстріляних робітників. З 1961 р. – завод скловиробів. Випускає теплоізоляцію, гідроізоляцію, склопластику. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1423, 1930–1940,
1944–1991) і комсомольської організації (ф. П-7951, 1973–1991).

Артемівський скляний завод ім. Артема
ф. Р-1525, спр. 210, 1926–1928, 1944, 1962–1968 рр. Опис.
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Заснований на початку 80–х років ХІХ ст. німецьким капіталістом Фарке як
пляшковий завод. В 1925 р. відновив роботу як скляний завод. Випускав сортовий скляний посуд, кольорові й кришталеві вироби.

Костянтинівський скляний завод
ф. Р-2357, спр. 987, 1924–1928, 1930, 1943–1996 рр. Опис.
Побудований в 1897 р. бельгійським “Товариством донецьких скляних і хімічних
заводів”. Випускав скляні труби великих діаметрів, скляну лицювальну плитку,
шибки, товари народного споживання.

Слов’янський державний скляний завод
ф. Р-1524, спр. 9, 1925–1929 рр. Опис.
Дата створення не відома. На зберіганні є документи партійної організації
(П-218, 1925–1928).

Донецький комбінат камнеливарних і керамічних виробів
ф. Р-4990, спр. 374, 1958–1969 рр. Описи.
Почав працювати в 1958 р. як камнеливарний завод. В 1958 р. до складу заводу
включений цех метласької плитки Пролетарського району м. Донецька і завод почав називатися заводом камнелитних і керамічних виробів. В 1969 р. об’єднаний
з Ясинуватським заводом метлаських плиток і став називатися Донецьким комбінатом камнелитних і керамічних виробів. Випускав футерувальну плитку, фасонні вироби, кислототривкий порошок, метлаську плитку. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6058, 1958–1986).

Донецький завод “Буддеталь” тресту
“Донецькметалургбуд”
ф. Р-4802, спр. 144, 1957–1965 рр. Опис.
Організований в 1957 р. Випускав арматуру, залізничні вироби, бетон, цеглу для
будівництв тресту.

Прушковський завод металевих виробів, с.Новий
Слов’янськ
ф. Р-2702, спр. 9, 1899, 1903, 1913–1920 рр. Опис.
Перші будівлі заводу побудовані в 1899 р. Є документи на польській
мові.

Куйбишевський завод залізобетонного шахтного кріплення
ф. Р-4784, спр. 139, 1945–1962 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як завод залізобетонних рудничних стояків тресту “Куйбишеввугілля”. В 1955 р. став називатися заводом залізобетонного шахтного
кріплення тресту “Донбасзалізобетон”. За цей період неодноразово змінювалась
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його відомча приналежність. Основна діяльність – виробництво залізобетонних
рудничних стояків для шахт. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-5603, 1946–1980).

Заводи залізобетонних виробів
3 фонди, спр. 248, 1945–1969 рр. Описи
Добропільський і Мушкетівський заводи створені в 1954 р. як установки каркасно-панельного домобудівництва. Смолянинівський завод створений в 1956 р. і
в 1959 р. приєднаний до Мушкетівської установи, як цех. Неодноразово змінювалась відомча приналежність заводів. В 1960 р. Мушкетівська установка стала
іменуватися – Мушкетівський завод залізобетонних виробів тресту „Донбасзалізобетон”. В 1964 р. – Добропільська установка стала іменуватися Добропільський завод залізобетонних виробів тресту „Донбасводбуд”. Основна діяльність
заводів – виробництво залізобетонних плит для промислового та житлового
будівництва. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5923, 1955–
1981; ф. П-4936, 1953–1955, 1967–1981).
Добропільський, ф. Р-4087, спр. 43, 1954–1969 рр.
Мушкетівський, ф. Р-4675, спр. 196, 1945–1967 рр.
Смолянинівський, ф. Р-4687, спр. 9, 1956–1958 рр.

Слов’янський толевий завод
ф. Р-3303, спр. 97, 1943–1958 рр. Опис.
Створений у довоєнний період. Відбудова почалася у вересні 1943 р. В 1958 р.
увійшов до складу Слов’янського заводу керамічних виробів. Випускав покрівельний матеріал: броньований толь і толь-шкіри. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-908, 1935–1941, 1946–1956).

Підприємство “Укркоксохімремонт”, м. Донецьк
ф. Р-6177, спр. 9, 1946–1975 рр. Опис.
Організоване в 1945 р. як спеціальна будівельно-монтажна контора з ремонту
коксових батарей “Південькоксоремонт”. В 1960 р. на базі контори був організований трест “Вуглекоксохімремонт”, в 1966 р. перейменований у трест “Укркоксохімремонт”. В 1975 р. на базі тресту створене підприємство з ремонту коксохімічного устаткування “Укркоксохімремонт”.

Завод з ремонту паровозів, вагонів і автомобілів
Державного Новоросійського кущового управління
ф. Р-224, спр. 38, 1919–1922, 1924 рр. Опис.
Створений в 1920 р. у результаті націоналізації Артилерійського заводу Російського товариства для виготовлення снарядів і військових припасів1. У фонді є
документи артилерійського заводу за 1917–1920 рр.

* Див. ф. 72, стор. 58.
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Донецьке підприємство з ремонту вагів, точних машин
і приладів “Ремвагточмашприлад”
ф. Р-4338, спр. 112, 1944–1966 рр. Опис.
Створене в довоєнний період як обласне заводоуправління “Вагточмаш”, з
1964 р. – підприємство “Ремвагточмашприлад”. У веденні підприємства перебували майстерні контрольно-вимірювальних приладів, вагоремонтні майстерні
Донецької й Луганської областей.

Слов’янський ремонтно-механічний завод
ф. Р-5464, спр. 141, 1946–1969 рр. Опис.
Створений в 1936 р. В довоєнні роки займався ремонтом автомобілів. В 1944 р.
був переданий тресту “Південводспецбуд”, де виготовляли обладнання для водопровідних мереж, конструкції для насосних станцій. В 1956 р. завод перейшов
управлінню “Донбасканалбуд”. Основна діяльність – ремонт зварювальних агрегатів, трансформаторів, електромоторів, конструкцій для насосних станцій. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3572, 1931–1941 1944–1958).

Ждановський судноремонтний завод
ф. Р-4627, спр. 1188, 1939–1941, 1943–1984 рр. Опис.
Створений на базі механічних майстерень в 1931 р. В 1956 р. завод став підпорядкуватися Азовському управлінню Чорноморського морського пароплавства,
з 1967 р. – Азовському морському пароплавству. Основна діяльність – судноремонт, суднобудівництво, виготовлення суднового обладнання. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-2007, 1936–1940, 1943–1974).

Костянтинівські екстрактно-шкіряний комбінат, шкіряний
завод, завод “Дубитель”
3 фонди, спр. 472, 1945–1973 рр. Описи.
Костянтинівський шкіряний завод (ф. Р-4936) був створений на початку ХХ ст.,
завод “Дубитель” (ф. Р-4937) на початку 30–х років ХХ ст., завод екстрактношкіряний (ф. Р-4935) в 1955 р. у результаті об’єднання шкіряного заводу й заводу “Дубитель”. В 1966 р. екстрактно-шкіряний завод перетворений у комбінат.
Випускали шкіряну сировину та синтетичні дубителі для взуттєвої промисловості. На зберіганні є документи партійних організацій (ф. П-4773, 1944–1981,
ф. П-2628, 1935–1939, 1944–1955).

Донецький протезний завод
ф. Р-6291, спр. 206, 1945–1971 рр. Опис
Створений в 1945 р., перебував у віданні Головного управління медичної й протезної промисловості Мінздраву УРСР. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6734, 1947–1963).

Артемівське соляне рудоуправління “Артемсіль”
ф. Р-3796, спр. 966, 1945–1990 рр. Опис.
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Створене в 1944 р. Проводить видобуток і переробку солі. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2169, 1928–1929, 1933–1940, 1944–1989) і
комсомольської організації (ф. П-7825, 1969–1990).

Артемівський завод шампанських вин
ф. Р-4772, спр. 418, 1950–1991 рр. Опис.
Заснований в 1950 р. Виробляє ігристі та шампанські вина за класичною технологією. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5654, 1951–1963,
1966–1989).

Донецький лікерогорілчаний завод
ф. Р-5675, спр. 326, 1945–1969 рр. Опис.
Створений до 1917 р. як Авдотьїнський лікерогорілчаний завод, в 1957 р. перейменований у Сталінський (з 1961 р. – Донецький). На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-2044, 1964–1981).

Донецький винний завод
ф. Р-5623, спр. 296, 1946–1966 рр. Опис.
Сталінська збутова виноробна база була створена в 1946 р. В 1955 р. на її базі
був створений Сталінський (з 1961 р. – Донецький) винзавод. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-7461, 1950–1981).

Анотація документів фондів заводів, комбінатів, виробничих об’єднань
Статути. Накази й розпорядження. Плани реконструкції заводів тресту “Югосталь” (ф. Р-231, 1928–1932), Єнакієвського металургійного заводу
(ф. Р-3446, 1933–1937). Перспективні й річні плани, звіти, довідки про роботу
заводів, продуктивність праці на підприємствах, проведення науково-дослідних
робіт, винахідництво й раціоналізацію, автоматизацію виробничих процесів,
наукову організацію праці, техніку безпеки, роботу шкіл передового досвіду,
житлове будівництво, науково-технічне співробітництво із закордонними країнами, відновлення зруйнованого війною господарства (1943–1945).
Протоколи, стенограми нарад, засідань правління тресту “Югосталь”
(ф. Р-231, 1922–1927), галузевої конференції заводів Півдня (ф. Р-3446, 1936),
зборів партійно-господарських активів, виробничих нарад, конференцій ударників праці (ф. Р-1278, 1930), цехових змінних зборів робітників про розкриття
організацій промпартії, “шкідництво” на заводі (ф. Р-1278, оп. 2, 1930).
Огляди діяльності заводів і рудників, відомості про видобуток кам’яного
вугілля по рудниках (ф. Р-231, 1921–1922), діаграми видобутку вугілля, виплавки чавуну, виробництва сталі за 1917–1924 рр. (ф. Р-231). Опис земель, що належать Юзівським державним заводам і рудникам (ф. Р-231, 1926). Опис заводів і
рудників Новоросійського товариства з 1869 по 1896 рр. (ф. Р-231).
Доповіді, звіти про стан заводського майна під час націоналізації заводу,
про виконання норм виробітку, заробітну плату (ф. Р-1278, 1924–1927). Акти
комісії з розмінування території заводу (ф. Р-1278, 1943), про збитки, нанесені
підприємствам у період німецької окупації. Документи про збір коштів для дитячого будинку, на будівництво танкової колони (ф. Р-1278, 1944), надання допомоги інвалідам війни й родинам військовослужбовців. Списки об’єктів, які
відновлені та здані в експлуатацію (ф. Р-1278, 1947).
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Донецька камвольно-прядильна фабрика
ф. Р-6381, спр. 745, 1969–1979 рр. Опис.
Будівництво почате в 1965 р., у лютому 1970 р. запущена перша черга. Випускала трикотажну й об’ємну пряжу. У фонді є документи дирекції фабрики, що
будувалася, за 1965–1969 рр. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-7517, 1969–1986) і комсомольської організації (ф. П-8026, 1971–1988).

Статут, паспорт фабрики. Накази. Протоколи технічних і виробничих
нарад, засідань економічної ради, профспілкових конференцій. Комплексні
п’ятирічні плани економічного й соціального розвитку колективу, по науковій
організації праці, впровадженню нової техніки. Техпромфінплани, річні плани й
звіти про виробництво продукції, впровадження нової техніки, наукову організацію праці, раціоналізацію й винахідництво. Описи досвіду роботи передовиків виробництва, показники їх роботи. Документи про соціалістичне змагання.
Звіти про відрядження з обміну досвідом роботи з галузевими підприємствами
міст Мінська, Гродно, Пінська (1974), Брянська (1975). Колективні договори.
Списки інженерно-технічних працівників.

Слов’янська олівцева фабрика
ф. Р-3932, спр. 805, 1943–1991 рр. Опис.
Створена в 1915 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-201,
1933–1941, 1943–1987).

Накази, розпорядження. Техпромфінплани, комплексний план по поліпшенню умов і охороні праці на 1986–1990 рр. Плани, звіти про виробничу
діяльність, про науково-дослідні, дослідні і конструкторські роботи, про наукову організацію праці, впровадження державних стандартів, по кадрам. Технічні
описи, розрахунки, протоколи, звіти, акти на експериментальні роботи з випуску нових видів продукції. Документи про соціалістичне змагання, документи
профспілкового комітету.

Донецька фабрика іграшок
ф. Р-6402, спр. 567, 1963–1980 рр. Опис.
Фабрика дитячої іграшки була заснована в 1965 р., в 1975 р. перейменована в
Донецьку фабрику іграшок. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-7515, 1963–1990) і комсомольської організації (ф. П-8066, 1974–1990).

Накази, виробничо-технічні паспорти. Протоколи засідань техради, міжвідомчої художньо-технічної комісії із затвердження нових зразків іграшок.
Техпромфінплани. Звіти з виробничої діяльності, про раціоналізацію, охорону
праці й техніку безпеки, сортність продукції, технічну інформацію й обмін передовим досвідом роботи.
Акти державної комісії з введення в експлуатацію 3 черги (1975), 4 черги
(1976) фабрики. Документи про участь в оглядах, конкурсах, про професійнотехнічне навчання робітників. Документи профспілкового комітету.

Державний маслозавод №16, ст. Удачна, Донецької губернії
ф. Р-2355, спр. 19, 1921–1923 рр. Опис.
Діяв в 20-і роки ХХ ст.
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Накази. Циркуляри, постанови Маслотресту про порядок проведення
публічних торгів, про відпустки робітників та службовців, складання балансів,
господарський стан тресту, кадри, натуральний податок. Договори, листування
з Маслотрестом, заготівельними конторами, Бахмутським губернським продкомом про прийом і здачу насіння і маслопродуктів, переробку харчового олійного насіння, навантаження й розвантаження маслопродуктів, надання вагонів під
маслопродукти. Відомості про рух сировини, палива й допоміжного матеріалу
за 1922–1923 рр. Журнальні ордери, книги рахунків. Картки обліку праці, відомості виходів на роботу.

Донецька макаронна фабрика
ф. Р-5233, спр. 246, 1945–1966 рр. Описи.
Введена в експлуатацію в 1936 р. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-1066, 1934–1940, 1944–1988).

Статут фабрики (1953). Накази. Протоколи засідань технічної ради, бюро
економічного аналізу. Положення про відрядно-преміальну та почасово-преміальну системи оплати праці (1966), документи про переведення фабрики на
7-годинний робочий день і нові умови оплати праці. Техпромфінплани. Звіти
з основної діяльності, праці, по кадрам, техніці безпеки, раціоналізації й винахідництву, впровадженню нової техніки.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Акти про нещасні випадки. Список осіб, представлених до нагородження медаллю “За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, акти вручення медалей. Колективні договори. Списки номенклатурних працівників, інженерно-технічних
робітників, документи про соціалістичне змагання.

Донецький маргариновий завод
ф. Р-5554, спр. 119, 1946–1965 рр. Опис
Створений в 1949 р. Підпорядковувався “Головмаргарину” Міністерства харчової промисловості, з квітня 1953 р. – Головному управлінню масложирової промисловості Міністерства промисловості харчових товарів СРСР. В квітні 1956 р.
завод був переданий управлінню „Укрголоврослжирмасло” Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, 12 липня 1957 р. – управлінню легкої та
харчової промисловості РНГ, а в грудні 1965 р. – Всесоюзному об’єднанню маргаринової промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР. Основна
діяльність – випуск маргаринової продукції. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-6220, 1949–1987).

Накази та розпорядження Міністерства харчової промисловості про
будівництво заводу, з основної діяльності. Річні плани, звіти. Основні показники роботи заводу. Документи про якість продукції. Річні звіти про впровадження передового досвіду. Колективні договори.
Протоколи постійно-діючих виробничих нарад. Технічні умови, рецепти,
норми витрати сировини, прейскурант цін.

Красногоровський хлібокомбінат
ф. Р-5523, спр. 52, 1943–1963 рр. Опис.
Створений в довоєнні роки. Відновив свою діяльність згідно наказу НК харчової промисловості СРСР від 15 вересня 1943 р. Мав підвідомчі хлібоза-
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води в містах: Красногоровка, Курахове, Новогродівка, Горняк. Основна
діяльність – випічка хлібобулочних виробів. Ліквідований на підставі розпорядження РНГ від 10 вересня 1963 р. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-2278, 1940, 1946–1975).

Накази з основної діяльності. Техпромфінплани. Річні звіти. Штатні розклади, кошториси.

Краснолиманський молокозавод
ф. Р-3360, спр. 30 1946–1953 рр. Опис.
Створений в довоєнні роки. Відновив свою діяльність в 1943 р. Був підпорядкований Слов’янському, потім Єнакієвському молокозаводам.

Накази тресту. Річні плани, звіти з основної діяльності. Колективні договори.

Артемівська державна швейна фабрика ім. МОДР
ф. Р-1520, спр. 71, 1925–1930, 1946, 1949–1963 рр. Опис.
Організована в 20-і роки ХХ ст. В 1963 р. увійшла до складу Артемівської швейної фабрики ім. 8 Марта як цех. Випускала чоловічі костюми, сорочки, дитячий одяг. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-129, 1924–1940,
1944–1959).

Листування, інструкції, накази про мобілізаційну роботу (1925–1928),
організацію протиповітряної оборони (1928–1930). Списки співробітників
(1928–1929). Кошториси, акти державного приймання будинків (1953). Річні
звіти про виробничу, господарську діяльність, про капітальне будівництво, раціоналізацію й винахідництво. Колективні договори.

Артемівська взуттєва фабрика
ф. Р-1467, спр. 311, 1931–1937, 1940–1964 рр. Описи.
Утворена в 1923 р., називалася 7-а державна взуттєва фабрика, з 1957 р. Артемівська взуттєва фабрика. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-594, 1925–1941, 1944–1989).

Технічні умови на замінники шкіри. ДСТи на взуття. Техпромфінплани, звіти про діяльність фабрики, впровадження винаходів і рацпропозицій, роботу з кадрами, про травматизм. Листування про кадри, бронювання
військовозобов’язаних, мобілізаційну і військово-масову роботу (1931–1932),
про роботу спецчастини, робітниче постачання, боротьбу з розкраданнями
(1933), поширення позики 2 п’ятирічки, про обмін досвідом роботи із взуттєвими фабриками. Облікові картки мобілізаційного запасу фабрики.

Районні промислові комбінати
3 фонди, спр. 25, 1944–1951 рр. Описи.
Дати створення не встановлені. Організовані для задоволення населення та народного господарства у всіх видах продукції місцевої промисловості. Підпорядковані Сталінському обласному відділу місцевої промисловості.
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Основна діяльність Краснолиманського райпромкомбінату – виробництво будівельних матеріалів, черепиці, шлакоблоків. В Авдіївський райпромкомбінат входили перукарні, швейні майстерні, фотоательє міста. Ліквідований він в 1948 р.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Річні звіти. Фінансовий
план. Бюджет. Штатний розклад, кошториси витрат.
Авдіївський, ф. Р-4699, спр. 10, 1944–1948 рр.
Краснолиманський, ф. Р-3336, спр. 11, 1947–1951 рр.
Першотравневий, ф. Р-4379, спр. 4, 1944–1950 рр.

8. Організації транспорту, дорожнього господарства
та зв’язку
Донецьке обласне виробниче об’єднання будівництва,
ремонту й експлуатації автомобільних доріг “Облавтодор”
ф. Р-5302, спр. 2361, 1943–1990 рр. Опис.
Організоване в 1938 р. До 1954 р. функціонувало як відділ виконкому. З 1954 р. –
управління доріг, з лютого 1963 р. – управління будівництва й експлуатації доріг,
з 1972 р. – виробниче управління будівництва й експлуатації доріг Донецького
облвиконкому, з 1985 р. – Донецьке обласне виробниче управління будівництва й
експлуатації автомобільних доріг “Облдорбуд” об’єднання “Укравтодор”, із січня 1988 р. – Донецьке обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту й
експлуатації автомобільних доріг “Облавтодор”.

Накази. Плани, звіти про діяльність управління й районних відділів
будівництва й експлуатацію доріг, капітальне будівництво й капітальні вкладення, утримування та експлуатацію доріг, впровадження нової техніки, передовий
досвід, механізацію й автоматизацію виробничих процесів, наявність автомобільних доріг республіканського, обласного й місцевого значення.
Протоколи технічних нарад. Схеми, списки, облікові картки й лімітні графіки автомобільних доріг і мостів (1946–1958). Акти прийому до експлуатації
автодоріг. Листування з питань будівництва автодоріг в області, про відправлення робітників на освоєння цілинних земель (1953–1954).
Історична довідка-характеристика управління з основної діяльності за
1938–1972 рр. (спр. 665).

Донецьке обласне управління автомобільного транспорту
ф. Р-6262, спр. 2271, 1964–1987 рр. Опис.
Створене в 1966 р. З 1972 р. – обласне управління вантажного автомобільного
транспорту, з 1974 р. – обласне виробниче управління вантажного автомобільного транспорту. Здійснює керівництво й контроль за роботою підвідомчих підприємств по забезпеченню транспортно-експлуатаційного обслуговування підприємств, організацій і населення. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-7760, 1969–1987)

Накази. П’ятирічні плани розвитку автомобільного транспорту на 1971–
1975 рр. Річні плани й звіти про роботу автотранспорту, виконання планів автоперевезень для народного господарства, про впровадження нової техніки,
передової технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, про надходження й впровадження рацпропозицій, про заходи щодо поліпшення умов
праці, охорону праці, техніку безпеки й промсанітарію, роботу з кадрами.
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Довідки, інформації, відомості про проведення оглядів роботи пасажирського автотранспорту, перехід на п’ятиденний робочий тиждень, роботу з
перевезення сільськогосподарських продуктів.
Протоколи засідань постійно діючої комісії з попередження дорожньотранспортних випадків, організації й проведення семінарів-нарад з водіями-наставниками. Протоколи засідань ради наукової організації праці. Фотоальбоми
(1977, 1979).

Донецьке обласне управління пасажирського
автотранспорту
ф. Р-5002, спр. 2080, 1945–1988 рр. Опис.
Створене в 30-і роки як Сталінський обласний трест автомобільного транспорту.
За період діяльності неодноразово змінювало свою назву. Основними завданнями були організація та здійснення централізованого керівництва за роботою автотранспорту по перевезенню пасажирів. Ліквідоване в березні 1988 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7943, 1968–1981)

Накази Міністерства автомобільного транспорту УРСР, начальника управління з основної діяльності. Плани перевезень, по праці, переходу на нові
умови планування. Річні статистичні звіти управління про наявність, рух техніки, дорожньо-транспортні випадки, річні звіти підвідомчих підприємств.
Акти, схеми, накази про розслідування, журнали обліку дорожньо-транспортних випадків.

Донецьке виробниче автомобільне управління
ф. Р-6248, спр. 166, 1967–1970 рр. Опис.
Створене у квітні 1967 р. Здійснювало контроль і забезпечувало автомобільні
перевезення в будівельних організаціях.

Накази. Річні плани, звіти по праці, перевезенням, їх собівартості, про
дорожньо-транспортні випадки. Протоколи, акти, інформації з перевірки виконання колективних договорів автопідприємствами. Розрахунки, основні показники, довідки про перехід автопідприємств на нові форми планування й економічного стимулювання.
Річні звіти управління й підвідомчих підприємств з основної діяльності.
Журнали обліку дорожньо-транспортних випадків.

Сталінське автотранспортне управління
ф. Р-2687, спр. 104, 1953–1955 рр. Описи.
Створене в червні 1953 р. Здійснювало контроль за автовантажоперевезеннями
для підприємств і організацій комбінату “Сталіншахтобуд”. Ліквідоване в липні
1957 р.

Накази. Річні плани автовантажоперевезень, транспортно-фінансові плани підвідомчих підприємств. Відомості про наявність і технічний стан автотранспорту, річні звіти управління та автобаз.
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Управління автомобільної дороги Харків-Ростов,
м. Артемівськ
ф. Р-3797, спр. 81, 1952–1958 рр. Опис.
Створене в 1952 р., здійснювало контроль за технічним станом дороги. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5699, 1952–1958)

Накази Міністерства автотранспорту й шосейних доріг УРСР, начальника
управління. Плани роботи, річні звіти управління та дорожньоексплуатаційних
ділянок. Колективні договори.

Автомобільні трести
3 фонди, спр. 1055, 1944–1971 рр. Описи.
В 30-і роки створений Сталінський обласний автотрест “Союзсільгоспавтотранс”. Ліквідований в 1955 р. В 1952 р. створений Донецький виробничий автотрест управління “Головдонбасбуду”; в 1963 р. – Донецький виробничий трест
вантажного автотранспорту.

Накази. Плани розвитку автотранспорту. Звіти про діяльність трестів,
підвідомчих підприємств, про впровадження раціоналізаторських пропозицій
і нової техніки, механізацію й автоматизацію виробничих процесів. Протоколи виробничих і технічних нарад, засідань технічних рад, бюро економічного
аналізу. Колективні договори й звіти про їх виконання.
Автотрест управління “Головдонбасбуду”, ф. Р-3955, спр. 626, 1952–1966 рр.
Автотрест “Союзсільгоспавтотранс”, ф. Р-5003, спр. 70, 1944–1954 рр.
Трест вантажного автотранспорту, ф. Р-5687, спр. 359, 1963–1971 рр.

Донецький трест авторемонтних підприємств
ф. Р-5688, спр. 620, 1966–1972 рр. Опис.
Створений в 1966 р. Підпорядковувався Міністерству автомобільного транспорту УРСР. Ліквідований в 1973 р. Є документи авторемонтних заводів за 1965 р.

Накази тресту з основної діяльності. Річні плани, техпромфінплани,
розрахункові таблиці промислового виробництва валової й товарної продукції
тресту та підвідомчих підприємств; річні плани по праці, собівартості товарної
продукції й звіти про виконання планів. Річні звіти з основної діяльності й капітальних вкладень підвідомчих підприємств. Колективні договори й документи
про їх виконання; інформації, статзвіти, довідки, відомості про хід соцзмагання.
Річні баланси виробничої потужності авторемзаводів, звіти про надходження й впровадження винаходів і рацпропозицій, по кадрам.
Акти, довідки перевірок виконання планів впровадження нової техніки.

Відділи автомобільного транспорту й шосейних доріг
виконкомів районних рад депутатів трудящих
7 фондів, спр. 270, 1943–1962 рр. Описи.
Створені на підставі постанови РНК УРСР від 5 червня 1933 р. В 1953 р.
перейменовані у відділи дорожнього й транспортного господарства, в 1954 р. –
у відділи автомобільного транспорту й шосейних доріг.
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Накази. Річні виробничі плани, звіти, доповідні записки про діяльність
районних відділів по відновленню, ремонту й будівництву доріг і мостів.
Авдіївський, ф. Р-4697, спр. 47, 1943–1962 рр.
Єнакієвський, ф. Р-5883, спр. 16, 1943–1960 рр.
Краснолиманський, ф. Р-3375, спр. 77, 1946–1961 рр.
Приморський, ф. Р-3062, спр. 11, 1955–1959 рр.
Селидівський, ф. Р-3758, спр. 54, 1945–1962 рр.
Харцизький, ф. Р-6074, спр. 19, 1947–1961 рр.
Ямський, ф. Р-4138, спр. 46, 1947–1957 рр.

Головне управління автомобільного й залізничного
транспорту, Міністерства будівництва підприємств
вугільної промисловості УРСР, м. Сталіно
ф. Р-2680, спр. 140, 1956–1957 рр. Описи.
Створене в 1956 р.
Ліквідоване в 1957 р.

Листування з Мінупрбудом УРСР, підприємствами про будівництво
Сталінського, Ханжонківського, Краснолучського авторемзаводів, роботу автотранспорту, про забезпечення устаткуванням підприємств, оренду під’їзних
колій; річні плани, звіти про роботу підприємств.

Управління залізниць
2 фонди, спр. 26152, 1885–1985 рр. Описи.
В 1869 р. створена Курсько-Харківсько-Азовська залізниця, з 1891 р. – КурськоХарківсько-Севастопольська, з 1901 р. – Південна залізниця. В 1932 р. – з Південної залізниці виділилася Донецька залізниця з управлінням у м. Харкові.
Донецька дорога мала відділення: Куп’янське, Слов’янське, Попаснянське,
Дебальцівське, Іловайське. В 1937 р. з Донецької і Придніпровської залізниць
виділена нова Південно-Донецька залізниця з управлінням у м. Ясинувата, а
Донецька залізниця перейменована в Північно-Донецьку з переведенням управління дороги в м. Артемівськ. До її складу ввійшли відділення: Дебальцівське,
Попаснянське, Ворошиловоградське, Краснолиманське й Куп’янське. До Південно-Донецької залізниці відійшли відділення: Красноармійське, Ясинуватське,
Іловайське, Слов’янське й Волноваське. У травні 1963 р. Північно-Донецька й
Південно-Донецька залізниці об’єднані в одну Донецьку залізницю з управлінням у м. Донецьку. Структура управління складається зі служб (пасажирської,
локомотивної, вантажної та ін.) і відділів (секретаріату, планово-економічного,
капітального будівництва й ін.). У фонді є документи з особового складу за 1885–
1940 рр. На зберіганні є документи партійних організацій управління Донецької залізниці (ф. П-2800, 1942–1987), управління Північно-Донецької залізниці
(ф. П-659, 1934–1940, 1945–1953) і партійних організацій відділень, станцій,
депо, трансторгхарчу, залізничних лікарень.

Стенограми й протоколи нарад, зборів, засідань науково-технічної ради,
експлуатаційного управління НКШС з питань реконструкції залізничної мережі Донбасу (ф. Р-3938, 1934), президії дорожнього наукового інженерно-технічного товариства, профспілкових конференцій, пленумів, зльотів передовиків
виробництва (ф. Р-3938, 1935, ф. Р-4225, 1944–1946).
Перспективні, річні плани й звіти про відновлення, капітальне будівництво й експлуатацію доріг, про роботу управлінь і відділень, капітальні вкла186

дення, техніку безпеки, раціоналізацію й винахідництво, про впровадження
наукової організації й передових методів праці, нової техніки. Техніко-економічні характеристики, схеми вантажопотоку залізничних ліній, ділянок і інших
об’єктів будівництва.
Відомості про роботу в період Другої світової війни стаціонарної машинно-дорожньої станції (ф. Р-3938). Доповідні записки, довідки про виконання
урядових постанов про роботу залізничного транспорту (1952–1954), про збільшення пропускної здатності Донецької залізниці (1954–1960). Доповіді про
проведення Всесоюзної наради залізничників (ф. Р-3938, 1962), Вседонецького
огляду використання резервів підвищення продуктивності праці (1963), стан
економічної роботи та діяльність громадських економічних бюро (1962–1964).
Плани, звіти, інформації про діяльність дорожніх, районних комітетів і
профспілкових організацій відділень доріг, виконання колективних договорів,
про охорону праці, перехід на 7-годинний робочий день, про роботу лікувально-профілактичних установ і медичне обслуговування, житлове будівництво,
оздоровлення дітей, роботу підприємств громадського харчування, шефську
допомогу радгоспам і колгоспам.
Звіти, відомості про соцзмагання машиністів з ініціативи П. Ф. Кривоноса (ф. Р-3938, 1935).
Донецька, ф. Р-3938, спр. 22790, 1885–1985 рр.
Південно-Донецька, ф. Р-4225, спр. 3362, 1931–1953 рр.

Відділення Донецької залізниці
6 фондів, спр. 4452, 1944–1992 рр. Описи.
Створені в 1946 р. В 1961 р. Слов’янське відділення об’єднане із Краснолиманським відділенням залізниці. Здійснюють перевезення пасажирів і народногосподарських вантажів. На зберіганні є документи партійних організацій (фф. П-489,
П-525, П-1855 П-3399, П-3566, П-3937)

Накази. Річні плани, звіти по праці, перевезенням, про наявність, розподіл і використання локомотивів, роботу й показники використання рухомого
складу, надходження й впровадження винаходів і рацпропозицій, наукову організацію праці.
Дебальцівське, ф. Р-5378, спр. 903, 1947–1987 рр.
Ждановське, ф. Р-6594, спр. 814, 1947–1985 рр.
Іловайське, ф. Р-6497, спр. 323, 1944–1974 рр.
Краснолиманське, ф. Р-5528, спр. 602, 1946–1975 рр.
Слов’янське, ф. Р-5529, спр. 86, 1946–1961 рр.
Ясинуватське, ф. Р-6457, спр. 1724, 1946–1992 рр.

Залізничні станції Катерининської залізниці, їх склади
27 фондів, спр. 44, 1923–1929 рр. Описи.
Діяли в 20-і рр.

Накази Наркомату шляхів сполучення, Управління Єкатерининської
залізниці про перевезення вантажів, боротьбу з епідемічними захворюваннями на транспорті, порядок відправлення військових поїздів, бронювання
військовозобов’язаних, списки й облікові відомості військовозобов’язаних залізничників.
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Станції:
Бельгійська, ф. Р-2538, спр. 1, 1928 р.
Волноваха, ф. Р-2539, спр. 1, 1929 р.
Гришине, ф. Р-2540,спр. 3, 1927–1928 рр.
Желанне, ф. Р-2542, спр. 1, 1928–1929 рр.
Кальміус, ф. Р-2543, спр. 1, 1928 р.
Кальчик, ф. Р-2544, спр. 1, 1928 р.
Красногорівка, ф. Р-2567, спр. 1, 1928 р.
Ларино, ф. Р-2545, спр. 1, 1925–1927 рр.
Макіївка, ф. Р-2546, спр. 1, 1928 р.
Маріуполь, ф. Р-2551, спр. 2, 1928 р.
Межова, ф. Р-2547, спр. 3, 1923–1928 рр.
Мушкетове, ф. Р-2548, спр. 1, 1927–1929 рр.
Оленівка, ф. Р-2541, спр. 1, 1928 р.
Очеретине, ф. Р-2557, спр. 1, 1928 р.
Просяна, ф. Р-2556, спр. 1, 1928 р.
Роя, ф. Р-2555, спр. 1, 1928–1929 рр.
Сартана, ф. Р-2552, спр. 1, 1928 р.
Селидівка, ф. Р-2553, спр. 1, 1928 р.
Сталіно, ф. Р-2554, спр. 1, 1928 р.
Чунишине, ф. Р-2549, спр. 1, 1928 р.
Ясинувата, ф. Р-2550, спр. 2, 1928 р.
Склади залізничних станцій:
Авдіївка, ф. Р-2528, спр. 6, 1924–1929 рр.
Гришине, ф. Р-2527, спр. 2, 1925–1929 рр.
Маріуполь, ф. Р-2531, спр. 4, 1925–1928 рр.
Сталіно, ф. Р-2530, спр. 2, 1925–1928 рр.
Ясинувата, ф. Р-2529, спр. 2, 1925–1927 рр.
Депо:
ст. Мушкетове, ф. Р-1055, спр. 2, 1928 р.

Коменданти залізничних станцій Донецьких залізниць
4 фонди, спр. 14, 1918–1922 рр. Описи.
Дати утворення та ліквідації не відомі.
Займалися питаннями перевезення вантажів, охороною мостів і залізниць.

Листування з управлінням залізниці, штабом робітничо-селянської Червоної Армії, управліннями міліції, відділеннями залізниць про події на залізницях, охорону мостів і залізниць, своєчасне навантаження, розвантаження вагонів, перевезення продуктів. Посвідчення, списки, доручення співробітників
на одержання грошового й речового постачання.
Листування з Бахмутським повітовим комітетом рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, продовольчою управою про евакуацію товарів, рух поїздів, видачу зброї, про реквізовані товари.
ст .Авдіївка, ф. Р-2619, спр. 7, 1920–1922 рр.
ст. Бахмут, ф. Р-2331, спр. 2, 1918 р.
ст. Лиман, ф. Р-2330, спр. 2, 1918 р.
ст. Краматорська, ф. Р-2332, спр. 3, 1919 р.
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Дільниці служби доріг Катерининської залізниці
і їх контори
10 фондів, спр. 95, 1922–1929 рр. Описи.
Діяли в 20-і рр.

Накази, інструкції, циркуляри Наркомату шляхів сполучнння, управління
Єкатерининської залізниці, і листування з ними та ДПУ, окрвиконкомом про порядок реєстрації в органах ДПУ працівників залізниці, пожежної безпеки. Усні
відомості, списки членів КП(б)У, що займають керівні посади. Листування з
військкоматами управлінням залізниці про облік адміністративно-політичного
й командного складу, відстрочки військовозобов’язаним, боротьбу з епідемічними захворюваннями. Акти, відомості, листування з телеграфістами про використання телеграфу для оповіщення про мобілізацію, про порядок ведення,
зберігання й пересилання секретного листування.
Листування з мобілізаційним відділом, управлінням катерининської залізниці про особовий облік працівників залізниці, про ремонт паровозів, стан
заробітної плати робітників, виконання договорів і роботу конфліктної комісії,
перевезення вантажів. Відомості про облік військовозобов’язаних робітників
та службовців залізниці.
Контори:
1-ї дільниці, відділу експлуатації, ст. Авдіївка, ф. Р-2535, спр. 15, 1922–1928 рр.
7-ї дільниці, ст. Авдіївка, ф. Р-1061, спр. 21, 1925–1929 рр.
9-ї дільниці, ст. Волноваха, ф. Р-1054, спр. 25, 1924–1929 рр.
Дільниці:
1-го відділу зв’язку й електротехніки Катерининської залізниці, ф. Р-1443,
спр. 12, 1923–1929 рр.
2-го відділу експлуатації Катерининської залізниці, ф. Р-2533, спр. 2, 1923–
1925 рр.
5-а, служби шляху, ст. Гришине, ф. Р-2537, спр. 1, 1925–1926 рр.
6-а, ст. Гришине, ф. Р-1052, спр. 9, 1925–1928 рр.
6-а, відділу шляху, ст. Волноваха, ф. Р-2534, спр. 1, 1928 р.
15-а, ст. Ясинувата, ф. Р-1053, спр. 7, 1924–1928 рр.
16-а, ст. Маріуполь, ф. Р-2532, спр. 2, 1927–1928 рр.

Азовське морське пароплавство
ф. Р-5564, спр. 8136, 1943–1997 рр. Описи.
Створене в 1922 р. як Державне Чорноморсько-Азовське пароплавство. Здійснює перевезення вантажів і пасажирів в Азово-Чорноморському басейні, виконує вантажно-розвантажувальні роботи на судах у портах басейну й ремонт флоту судноремонтними заводами. На зберіганні є документи комітету комсомолу
(ф. П-2103, 1959–1991).

Накази. П’ятирічний (1945–1950) і річні плани, звіти про діяльність пароплавства, роботу Керченського, Ейського й інших портів, судноремонтних
заводів, експлуатацію морського транспорту, роботу з кадрами. Аварійні акти й
протоколи аварійних комісій.
Стенограма зльоту стахановців (1944), конференції працівників Азовського басейну (1945), збори партійно-господарських активів. Колективні договори. Вахтові журнали капітанів суден.
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Управління морським транспортом Азовського
й Кавказького узбережжя, м. Маріуполь Донецької губернії
ф. Р-2398, спр. 5, 1921–1922 рр. Опис.
Діяло в 20-і рр.

Накази Управлінь Бердянського і Маріупольського торгівельних портів
по кадрам. Кошториси, відомості на спорудження та устаткування Маріупольського, Керченського, Ахтирського торгівельних портів на 1922 рік. Штати відділів управління Маріупольського торгівельного порту, відомості, списки особового складу торгівельних портів.

Ждановський морський торгівельний порт
ф. Р-1237, спр. 1146, 1917–1928, 1941, 1943–1985 рр. Описи.
Створений в 1888 р. як торгівельний порт. З 1948 р. – Ждановський морський
торгівельний порт. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2076,
1930–1934, 1940, 1943–1975) і комітету комсомолу (ф. П-8042, 1974–1988).

Накази й розпорядження. П’ятирічний план розвитку порту на 1966–
1970 рр. Плани й звіти про діяльність порту, капітальне будівництво, раціоналізацію й винахідництво, наукову організацію праці.
Протоколи технарад, описи, плани порту й рейду (1918, 1920, 1924).
Список суден Маріупольського порту (1924), журнали реєстрації суден, обліку
лоцманських перевезень радянських і іноземних суден (1968–1969). Протоколи, акти, висновки про аварії суден (1977–1985). Колективні договори, довідки,
інформації про зв’язки колективу Ждановського торгівельного порту з портами
Болгарії (1978, 1980–1981).

Робітничо-селянська інспекція водного транспорту,
м. Маріуполь
ф. Р-2479, спр. 1, 1921–1922 рр. Опис.
Діяла в 20-і рр.

Протоколи засідань інспекцій, доповідні записки про націоналізацію
водного транспорту.

Донецький об’єднаний авіазагін
ф. Р-6677, спр. 716, 1945–1993 рр. Описи.
Створений в 1935 р. як Сталінський аеропорт Українського управління цивільного повітряного флоту на базі Сталінського аеродрому школи Осоавіахіму. З
1952 р. – 89 авіазагін Українського територіального управління цивільного флоту
м. Сталіно. З 1963 р. – Донецький об’єднаний авіазагін Українського управління
цивільної авіації. Здійснює повітряні перевезення пасажирів, багажу, вантажів і
пошти, авіаційні роботи в інших галузях господарства, обслуговування повітряним транспортом. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-823,
1939–1940, 1950–1987) і комітету комсомолу (ф. П-7996, 1972–1991).

Накази, перспективні плани роботи, довідки й звіти про їх виконання.
Протоколи конференцій раціоналізаторів по підведенню підсумків оглядів ра190

ціоналізаторської й винахідницької роботи, засідань ради з наукової організації
праці, протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій. Річні плани й
звіти про діяльність авіазагону, капітальне будівництво, раціоналізацію й винахідництво, наукову організацію праці, підготовку кадрів.
Довідки й акти комісій партійно-державного контролю про перевірку роботи авіазагону (спр. 169, 1963). Колективні договори.

Донецьке обласне підприємство зв’язку
ф. Р-4691, спр. 4064, 1944–1994 рр. Описи.
Створене в 1934 р. Здійснювало керівництво роботою підприємств зв’язку області. Ліквідоване в 1994 р. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-1542, 1933–1941, 1943–1987)

Протоколи засідань ради управління. Накази. Перспективні плани й звіти про діяльність управління, підприємств зв’язку, впровадження рацпропозицій і нової техніки, підготовку кадрів. Аналіз стану зв’язку в області в розрізі
республіки. Довідка про розвиток засобів зв’язку області. Протоколи засідання техради. Стенограма обласної наради працівників поштового зв’язку та
електрозв’язківців (1964).
Документи про проведення обласних конкурсів професійної майстерності молодих зв’язківців області (1974, 1982). Протоколи засідань ради трудового колективу.

Юзівська телефонна станція
ф. Р-170, спр. 2, 1922 р. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Листування з Донецьким губвиконкомом, відділом зв’язку про кадри.
Посвідчення особи, списки особового складу.

Поштово-телеграфні контори й відділення
6 фондів, спр. 241, 1917–1924, 1930 рр. Описи.
Продовжували діяти як поштово-телеграфні контори й відділення, створені до
1917 р.* Є документи французькою та німецькою мовами і за 1916 р.

Циркуляри, листування з Донецьким поштово-телеграфним управлінням, управлінням поштово-телеграфного зв’язку Азово-Дніпропетровського
району, Таганрозьким казначейством про порядок роботи поштово-телеграфних контор, з фінансових питань. Доповіді про діяльність контор, списки нових
поштових відділеннь й допоміжних поштових пунктів.
Телеграми розвідвідділам, комендантам станцій, про військові замовлення, співробітників розвідувальних пунктів, продовольче постачання, обмундирування Добровольчої армії, масові захворювання робочих військовополонених
(1919). Телеграми польовому штабу Укррадтрудармії, Юготопу, губернському
військкомату про закупівлю коней для армії, ремонт залізничних колій, мобілізацію робітників та службовців в армію, розміщення хворих і поранених червоноармійців у госпіталях, телеграфний зв’язок, про роботу продовольчих загонів,
*

Див. довідку установ та організацій за період до 1917 р. стор. 60.
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боротьбу з бандитизмом. Виписки з наказів Донецького губвідділу зв’язку про
кадри. Списки, посвідчення службових контор і відділень.
Контори:
Станції Желанне, ф. Р-168, спр. 2, 1920–1922 рр.
Сухо-Ялинська, ф. Р-187, спр. 5, 1917–1918 рр.
Юзівська (Сталінська), ф. Р-128, спр. 223, 1917–1924, 1930 рр.
Відділення:
Іловайське, ф. Р-151, спр. 2, 1920 р.
Олексієво-Леонівське, ф. Р-2570, спр. 5, 1917–1921 рр.
Олено-Хуторське, ф. Р-2571, спр. 4, 1917–1919 рр.

9. Організації сільського, лісового, водного й мисливського
господарства
Земельне управління Донецького губвиконкому
(губземуправління), м. Артемівськ
ф. Р-474, спр. 27, 1923–1925 рр. Опис.
Створене як земельний відділ при Донецькому губвиконкомі на підставі постанови Наркоматів землеробства й внутрішніх справ від 27 лютого 1919 р. “Про
організацію земвідділів при виконкомах”. В 1923 р. реорганізоване в земельне
управління, ліквідоване в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії. Здійснювало контроль за дотриманням земельного законодавства, керувало діяльністю земельних відділів на території губернії, проводило заходи щодо організації, розвитку й зміцнення сільського й лісового господарств. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-544, 1920–1921).

Постанови, накази, циркуляри й інструкції Народного комісаріату землеробства УРСР, Донецького губвиконкому, губернського земельного управління
про проведення землевпорядних робіт, передачу землі містам і селищам, облік
державних земель, діяльність Укрсільбанку та своєчасну сплату державних податків, проведення посівних і збиральних кампаній, стан тваринництва в губернії, агрономічну й ветеринарну допомогу селянським господарствам, заробітну
плату землемірам-землевпорядникам і кадрову політику.
Програма землевпорядних робіт на 1924–1934 рр. і перспективний план
по боротьбі з посухою в Донецькій губернії на 1924–1931 рр. Плани й кошториси по сільському будівництву, землевпорядним і меліораційним роботам,
відновленню племінного тваринництва й конярства в Донецькій губернії.
Звіти, доповіді губернського й окружних земельних управлінь (1924–
1925) про колективізацію, створення й реєстрацію сільгоспколективів, передачу їм земель і обстеження їх діяльності; про організацію виставки по тваринництву в Костянтинівському районі (1924).
Протоколи землевпорядних нарад, засідань губернських комісій з обліку
державних земель і майна, окружних сільськогосподарських і планових комісій
з питань організації артілей. Сімейні майнові списки.
Документи про виділення земельних наділів німцям-колоністам, позбавленим прав на землю в 1916 р. за рішенням царського уряду. Статути сільськогосподарських комун і артілей (1923). Карти-схеми Юзівського й Луганського округів із зазначенням районів. Списки міст і селищ міського типу по
Артемівському і Юзівському округах (1924–1925).
Протоколи засідань комісії, доповіді, акти по встановленню кордонів між
Донецькою губернією й Південно-Східним краєм РРФСР, про передачу справ і
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майна Таганрозького і Шахтинського земельних управлінь Південно-Східному
крайовому управлінню РРФСР (1925).

Земельні відділи виконавчих комітетів повітових
і окружних рад робітничих, селянських
і красноармійських депутатів
4 фонди, спр. 44, 1921–1930 рр. Описи.
Створені на підставі постанови Наркоматів землеробства й внутрішніх справ від
27 лютого 1919 р. “Про організацію земвідділів при виконкомах”. Займалися проведенням землевпорядження, організацією колективних господарств, розподілом насінних і грошових позик, сільським будівництвом. Припинили діяльність:
повітові відділи в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів, окружні – в 1930 р. у
зв’язку з ліквідацією округів. На зберіганні є документи партійних організацій
Артемівського окрземвідділу (ф. П-5481, 1928–1930) і Маріупольського окрземвідділу (ф. П-322, 1920–1922, 1926–1930).

Інструкції й постанови по управлінню об’єднаними куркульськими
господарствами. Протоколи Сталінської окружної землевпорядної наради й
засідань комісії з ліквідації поміщицького землекористування й виселення колишніх поміщиків. Доповідні записки про землевпорядження, стан агрономії
й забезпечення агротехнічними силами колгоспів, стан ветеринарної служби в
окрузі, створення окружного скотарсько-молочного обєднання “Скотар-Молочар” (ф. Р-221, спр. 14); хід хлібозаготівель і посівної кампанії, сприяння позиції “Зміцнення сільського господарства” і розподіл грошових кредитів серед
найбіднішого селянства.
Семирічний план боротьби з посухою (ф. Р-221, спр. 4). Відомості про
організацію колективних господарств в 1927–1929 рр., проведення компанії
по збору коштів на організацію машинно-тракторних станцій (ф. Р-221, 1930).
Списки колгоспів і радгоспів Сталінського округу (ф. Р-221, спр. 12, 14). Характеристики й анкети обліку стану господарств колишніх поміщиків. Анкети обстеження товариств по спільній обробці землі. Відомості про збитки, заподіяні
іноземною військовою інтервенцією.
Повітові:
Слов’янський, ф. Р-2412, спр. 1, 1922–1923 рр.
Юзівський, ф. Р-521, спр. 3, 1921–1923 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-1504, спр. 13, 1925–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-221, спр. 27, 1923–1930 рр.

Донецьке губернське бюро по землевпорядженню
державних земельних фондів, м. Артемівськ
ф. Р-2054, спр. 19, 1922–1925 рр. Опис.
Створене в 1922 році для організації роботи із землевпорядження державних земельних фондів на території Донецької губернії. Ліквідоване в 1925 р. у зв’язку
з ліквідацією губернії.

Положення, циркуляри Наркомату землеробства, Донецького губерн
ського бюро по землевпорядженню. Протоколи, виписки із протоколів засідань
Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації землі, засідань Донецького
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губернського бюро, нарад фахівців при Донецькому лісництві. Плани роботи
губернського бюро, районних комісій із землевпорядження. Звіти, відомості
про наявність державних земель загальнореспубліканського значення по округах (1925).
Висновки інспекторів землевпорядження по проектах визначення й обмеження загального державного лісового фонду. Відомості про роботу губерн
ської, районних комісій з обстеження лісових ділянок Бахмутського, Юзівського районів, визначення державних лісових фондів Донецької губернії.

48-а районна комісія з націоналізації земель, м. Слов’янськ
ф. Р-2618, спр. 9, 1923–1926 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і рр.

Протоколи засідань, нарад, плани роботи комісії.
Інструкції, правила про порядок передачі в користування товариствам і
об’єднанням селянського трудового населення земельних ділянок державного
особового фонду. Листування із Всеукраїнською центральною комісією з націоналізації земель про обстеження лісових масивів. Положення про губернське
бюро по землевпорядженню державних земельних фондів. Відомості про розподіл лісництв Донецької губернії між районними комісіями для проведення
робіт з визначення й відмежування загальнодержавного лісового фонду. Акти
обстеження державного лісового фонду, відомості про хід робіт з обстеження
лісництв.

Чистяківська районна судова земельна комісія
ф. Р-2583, спр. 78, 1923–1930 рр. Опис.
Створена в 1923 р. Займалася розглядом скарг і заяв громадян з питань землекористування. Ліквідована в 1926 р.

Постанови, інструкції, циркуляри ВУЦВК, Наркомату землеробства
УРСР, Сталінського окружного земельного управління, земельної комісії про
порядок вилучення надлишків землі, фінансування судової земельної комісії,
порядок прийому і розгляд скарг, про ведення справ з питань землекористування. Протоколи засідань райземкомісії й заяви громадян з питань землекористування. Акти обстеження діяльності Чистяківської районної судової земельної
комісії. Циркуляри Донецької губернської земельної комісії, Юзівського повітового виконкому про розміри судового мита, стягненого при виробництві справ
судовими земельними комісіями, про обов’язкову присутність на судовому засідання експертів-землемірів, про порядок розгляду трудових землеробських
клопотань. Відомості про хід спірних справ по землекористуванню. Судові
справи громадян з питань землекористування.

Товариства селянської взаємодопомоги
2 фонди, спр. 17, 1924–1929 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови РНК від 23 грудня 1921 р. Підпорядковувались відповідним радам. Займались здійсненням заходів щодо поліпшення соціального забезпечення на селі і залучення до цієї справи широких селянських
мас, для організації взаємодопомоги при недородах та інших лихах. Ліквідовані
відповідно до постанови ВУЦВК від 20 листопада 1932 р.
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Декрет, постанови, циркуляри, інструкції ЦВК, РНК СРСР та УРСР. Протоколи засідання президії товариств, загальних зборів. Плани, звіти про роботу.
Акти перевірок. Особові листки.
Сталінське районне сільське товариство, ф. Р-2856, спр. 15, 1924–1926 рр.
Закітнянське сільське товариство, ф. Р-1913, спр. 2, 1927–1929 рр.

Сільські правління
3 фонди, спр. 3, 1917–1918 рр. Описи.
Створені як органи самоврядування. Обиралися на сільських сходах для керівництва громадським господарством. Ліквідовані декретом Тимчасового уряду
від 30 листопада 1918 р.

Постанови об’єднаного засідання повітового земського комітету, виконкому і представників волостей про передачу землі трудовому народу. Постанова гетьмана Скоропадського про передачу хліба в розпорядження держави
(Р-2511). Циркуляри про постачання населення армії хлібом, зерном. Вироки
сільських сходів. Витяги з протоколів. Списки платників податків.
Григорівське, ф. Р-2735, спр. 1, 1917 р.
Дмитрівське, ф. Р-2599, спр. 1, 1917 р.
Зачатівське, ф. Р-2511, спр. 1, 1918 р.

Красногоровський сільський старостат
ф. Р-2738, спр. 1, 1919 р. Опис.
Створений для керівництва сільським товариством. Обирався на сходах селян.
Підпорядковувався волосній земській управі.

Накази Галицинівської волосної земської управи про проведення мобілізації в білу армію. Списки осіб, що підлягали призову.

Головне управління сільського господарства
і продовольства Донецької облдержадміністрації
ф. Р-3763, спр. 5828, 1936, 1940–1941, 1943–2000 рр. Описи.
Створене в 1932 р. як земельний відділ при облвиконкомі. З 1947 р. – управління сільського господарства облвиконкому, з березня 1953 р. – управління сільського господарства й заготівель, з листопада 1953 р. – управління сільського
господарства, в 1962–1965 рр. – управління виробництва й заготівель сільськогосподарських продуктів, в 1965–1985 рр. – управління сільського господарства,
з 1985 р. – агропромисловий комітет Донецької області. Здійснює керівництво
сільським господарством, харчовою, м’ясною й молочною промисловістю, заготівлями продукції, будівництвом, матеріально-технічним забезпеченням колгоспів, радгоспів і інших підприємств агропромислового комплексу. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-745, 1933–1941, 1943–1989).

Накази по управлінню. Протоколи засідань обласної Ради колгоспів, технічної ради управління, Ради агропромислового об’єднання і його президії по
координації діяльності обласних органів управління галузями агропромислового комплексу, по виявленню й використанню додаткових резервів для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції й продовольчих товарів.
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Доповіді й стенограми обласних і районних нарад і семінарів голів колгоспів, директорів радгоспів і МТС, фахівців сільського господарства. Матеріали
науково-технічної конференції по зрошуванню земель (1963).
Виробничо-фінансові плани й план посівних площ по районах (1936–
1941). Перспективний план відновлення сільського господарства. Плани посівних площ озимих культур, виробництва, заготівель і продажу сільськогосподарських продуктів (1962–1966, 1971–1975). Виробничо-фінансові плани
управлінь, колгоспів, радгоспів і МТС. Державна цільова комплексна науковотехнічна програма “Агрокомплекс” і звіти про її виконання (1986–1989).
Основні показники господарської діяльності МТС (1943). Річні звіти
про діяльність колгоспів, радгоспів, МТС, будівництво в колгоспах, розподіл
земель по угіддях і між землекористувачами, стан й розвиток тваринництва,
чисельність племінної худоби; зоотехнічні й агрономічні звіти. Звіти про науково-дослідну роботу Донецької дослідної станції виноградарства (1966–1967).
Відомості про врожайність завезених із США гібридів кукурудзи (1966–1967).
Аналіз за підсумками вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях (1956–1957). Переліки тваринницьких комплексів, будівництво й
реконструкція яких передбачені в 1974–1980 рр.
Довідки колгоспів про впровадження досягнень науки й передового
досвіду в сільськогосподарське виробництво. Звіт делегації працівників сіль
ського господарства про поїздку в США й Канаду (1955). Відомості про участь
у сільськогосподарських Всесоюзних, Республіканських, обласних виставках
досягнень народного господарства (1951–1985). Книга відгуків і пропозицій
обласної сільськогосподарської виставки (1951). Довідник “Земельні фонди
Донецької області за станом на 1-е листопада 1963 р.”.

Управління сільського господарства й заготівель
райвиконкомів, районні інспекції по сільському
господарству, районні виробничі управління сільського
господарства, управління сільського господарства
райвиконкомів, районні агропромислові об’єднання
63 фонди, спр. 8322, 1921–1932, 1936–1941, 1943–1992 рр. Описи.
Створені як земельні відділи райвиконкомів на підставі постанови ВУЦВК від
7 березня 1923 р. В 1947 р. реорганізовані у відділи сільського господарства.
З 1953 р. – управління сільського господарства й заготівель, ліквідовані в
грудні 1953 р. Відповідно до постанови ЦК КПУ й Ради Міністрів УРСР від
23 травня 1958 р. створені районні інспекції по сільському господарству з підпорядкуванням райвиконкомам і вищестоящим сільськогосподарським органам.
Ліквідовані в 1961 р. В 1962 р. створені територіальні виробничі колгоспнорадгоспні управління, в 1965 р. перетворені в районні виробничі управління
сільського господарства, у січні 1970 р. – в управління сільського господарства
райвиконкомів, в 1986 р. – у районні агропромислові об’єднання. З 1989 р. –
агропромислові об’єднання. Здійснювали керівництво та контроль за розвитком сільського господарства в районах. На зберіганні є документи партійних організацій.

Постанови, циркуляри Донецького губвиконкому, губернського (1923–
1925) і обласного (1938–1939) земельних відділів. Накази. Статути сільськогосподарських артілей і ТОЗів (1925–1930). Накази про збір лікарських рослин
(1921). Протоколи з’їзду агрономів і ветлікарів, загальних зборів громадян сіл
по землевпорядженню, про посівні кампанії, боротьбу зі шкідниками (1923–
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1924), наділення землею малоземельних громадян (1924–1925). Плани заходів
щодо колективізації сільського господарства (1927–1929). Відомості про кількість сільськогосподарської техніки в селах (1921), тракторну обробку землі
(1922–1923), про стан посівів (1923), розвиток бджільництва й шовківництва в
районах (1923). Відомості про кількість колгоспів, селянських і куркульських
господарств (1930).
Документи про проведення конкурсів на кращу сільськогосподарську
артіль у Чистяківському районі (1924–1925), про курси колгоспних землемірів
(1936).
Акти про збитки, нанесені сільському господарству області в період нацистської окупації. Плани розвитку сільського господарства. Плани, звіти, інформації про діяльність управління та інспекцій, роботу колгоспів і радгоспів,
агротехніку, розвиток тваринництва, впровадження досягнень науки й техніки,
іригаційно-меліораційне будівництво в колгоспах Краснолиманського району
(1949), участь колгоспів у Всесоюзній сільськогосподарській виставці.
Протоколи засідань бюро економічного аналізу, загальних зборів представників колгоспів, районних рад колгоспів, засідань ради РАПО. Державні
книги реєстрації землекористування.

Донецьке губернське управління трестованими радгоспами
(“Донгубрадгосптрест”), м. Артемівськ
ф. Р-2336, спр. 96, 1922–1927 рр. Опис.
Створене в травні 1922 р. Перебувало у віданні Укррадгосптресту, мало в підпорядкуванні кущові управління: Бахмутське, Маріупольське, Луганське й Таганрозьке. На підставі наказу Укррадгосптресту від 1 березня 1923 р. управління
було переведене в м. Таганрог, а в м. Бахмуті заснована посада вповноваженого
Укррадгосптресту по Донецькій губернії. В 1924 р., у зв’язку з відходом Таганрозького округу до РРФСР, переведене в м. Артемівськ. Припинило свою діяльність в 1925 р., у зв’язку з ліквідацією губернії.

Накази, інструкції й циркуляри Укррадогсптресту, губземвідділу й уповноваженого Украдогсптресту по Донецькій губернії. Виробничі плани й звіти
про стан посівів, тваринництво. Протоколи засідань губрадгосптресту (1924).
Доповіді, відомості про діяльність управлінь тресту й радгоспів, стан посівів
і врожаю, облік сільгоспподатку й звільнення від нього. Зведені відомості обліку землі й майна радгоспів (1924). Акти про стан тваринницьких радгоспів
(1924–1925).
Відомості про укрупнення, ліквідацію, установлення границь радгоспів.
Карти-плани радгоспів. Карти Шахтинського, Таганрозького та Маріупольського округів із зазначенням місцезнаходження радгоспів, артілей і комун. Листування про оренду шахт, посівні роботи, фінансування. Списки й відомості про
співробітників губуправління й кущових управлінь.

Донецьке обласне виробниче об’єднання радгоспів
ф. Р-6478, спр. 34, 1983 р. Опис.
Створене в січні 1983 р. Контролювало виробничо-господарську діяльність радгоспів. Головними завданнями було виробництво й продаж державі сільгосппродуктів, запобігання втрат, підвищення якості й зниження собівартості продукції, здійснення необхідних заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища. Ліквідоване у вересні 1983 р.
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Накази. Статут об’єднання. Протоколи засідань ради директорів
об’єднання. Річні виробничо-фінансові плани, плани впровадження науковотехнічних досягнень і передового досвіду, ветеринарно-профілактичних заходів. Звіти об’єднання, ліквідаційний баланс, доповіді, довідки про роботу
об’єднання.

Донецьке обласне управління овочемолочних радгоспів
ф. Р-5419, спр. 1158, 1955–1962 рр. Опис.
Утворене на підставі наказу Міністерства радгоспів УРСР у липні 1955 р. з метою поліпшення керівництва за діяльністю радгоспів області. Ліквідоване у квітні 1962 р.

Накази. Плани розвитку господарств у радгоспах, розрахункові таблиці до
них. Генеральний план розвитку лісових насаджень (1956–1960). Звіти, довідки
радгоспів, держлісрозплідників про стан і розвиток тваринництва й рослинництва, овочівництва й садівництва, виноградарства, бджільництва. Інформації про
обстеження радгоспів про стан пасовищних земель, озимих культур і багаторічних трав, боротьбу зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур.
Аналізи ґрунтів земель, карти ґрунтів радгоспів. Книги обліку земель радгоспів
(1959–1961), схеми сівозмін.
Документи по проектуванню водопостачання радгоспів, будівництву водойм, зрошувальних систем, електрифікації й комплексній механізації виробництва, соціально-культурному будівництву. Схеми планування садибних центрів радгоспів.
Стенограми обласної наради директорів, фахівців і передовиків тваринництва радгоспів області (1955), керівників радгоспів Сталінської й Луганської областей (1960), протоколи нарад семінарів головних ветлікарів радгоспів
(1957, 1961).

Донецький спеціалізований трест радгоспів
по виробництву м’яса на промисловій основі
“Донецьктваринпром”
ф. Р-6477, спр. 491, 1976–1983 рр. Опис.
Створений на підставі наказу Міністерства радгоспів УРСР від 20 вересня 1976
р. Займався виготовленням у радгоспах тваринницьких комплексів по виробництву свинини, відгодівлі худоби, виробництву молока, забезпеченням виконання
плану із продажу державі тваринницької продукції, впровадженням прогресивних технологій у виробництво, механізацією й автоматизацією трудомістких
процесів, створенням міцної кормової бази на державних тваринницьких комплексах. Ліквідований у січні 1983 р.

Накази, розпорядження. Положення про трест. Комплексні, перспективні, п’ятирічні плани тресту на 1976–1980 рр., 1981–1985 рр., плани наукових,
ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів та звіти про їх виконання. Зведені реєстри розрахунків збитків загиблих посівів сільськогосподарських культур від стихійних лих у радгоспах області.
Документи про участь у виставках досягнень народного господарства
СРСР і УРСР, про присвоєння працівникам звання “майстер тваринництва”.
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Обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби
“Облплемтвариноб’єднання”
ф. Р-6051, спр. 118, 1949–1968 рр. Опис.
Створене на підставі наказу НК СРСР від 7 серпня 1944 р. як “Облтваринконтора”, яка підпорядковувалася Міністерству сільського господарстві УРСР, з
1961 р. – Міністерству виробництва та заготівлі сільгосппродуктів. У 1965 р.
реорганізоване в обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби Міністерства
сільського господарства УРСР. Основні функції – заготівля худоби та продаж її
колгоспам, радгоспам для збільшення кількості тварин.

Накази. Річні торгфінплани. Плани по праці. Річні звіти з основної діяльності, капітаьного будівництва. Зоотехнічні звіти. Штатні розклади, кошториси
витрат.

Трести радгоспів
12 фондів, спр. 9004, 1932, 1936, 1940–2000 рр. Описи.
Перші трести були створені в 20-і роки. Більша частина трестів утворена в 60-і
роки. Здійснювали виробничо-технічне та планово-оперативне керівництво радгоспами. На зберіганні є документи партійних організацій за 1933–1941, 1943–
1960 рр.

Накази, статути трестів і радгоспів. Протокол загальних зборів робітників та службовців радгоспу ім. Ворошилова (1939), протоколи нарад директорів
радгоспів (1944), зоотехніків, ветлікарів і керівників ферм (1944). Стенограми,
протоколи обласних нарад працівників трестів, директорів і фахівців радгоспів,
передовиків виробництва, засідань бюро економічного аналізу й районних рад
колгоспів.
Перспективні, річні плани роботи трестів і радгоспів, плани сівби зернових (1941–1942) і відновлення господарств радгоспів після окупації (1945). Звіти, інформації, довідки про роботу трестів, радгоспів, поставки тваринницької,
рослинницької продукції, ветеринарії та агрономії, діяльність держлісрозплідників і розвиток лісонасаджень (1951–1957), ґрунтові обстеження радгоспних
земель (1953), будівництво зрошувальних систем і використання зрошуваних
земель.
Документи про евакуацію радгоспів у роки війни (1940–1942) і поновлення роботи трестів і радгоспів після окупації (1943–1944). Плани-карти внутрішньогосподарського землевпорядження радгоспів (1948–1952), епізоотичні карти радгоспів (1942–1945) і карти ґрунтів (1947–1952), матеріали по плануванню
садибних центрів радгоспів (1955–1956). Документи про відрядження фахівців
на освоєння цілинних земель у Казахстан (ф. Р-5439, 1954–1956), нагородження
передовиків сільського господарства урядовими нагородами.
Артемівський трест свинарських радгоспів, ф. Р-2151, спр. 128, 1932, 1936,
1940–1948 рр.
Артемівський трест овочемолочних радгоспів, ф. Р-5436, спр. 33, 1953–1954 рр.
Донецький державний трест свинарських радгоспів, ф. Р-5437, спр. 113, 1941,
1943–1951 рр.
Донецьке виробниче об’єднання плодоовочевого господарства, ф. Р-5975,
спр. 2643, 1954–1984 рр.
Макіївський трест овочемолочних радгоспів, ф. Р-5441, спр. 187, 1947–1953 рр.
Південно-Донецьке виробниче об’єднання плодоовочевого господарства,
ф. Р-5434, спр. 2250, 1962–1985 рр.
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Слов’янське виробниче об’єднання плодоовочевого господарства “Донецькплодоовочгоспу”, ф. Р-6310, спр. 1015, 1965–1985 рр.
Сталінський трест овочемолочних радгоспів, ф. Р-5435, спр. 245, 1943–1956 рр.
Сталінський трест молочних радгоспів, ф. Р-5438, спр. 88, 1943–1948 рр.
Сталінський трест молочних і свинарських радгоспів, ф. Р-5439, спр. 463, 1948–
1955 рр.
Сталінський обласний трест радгоспів, ф. Р-5473, спр. 417, 1940, 1942–1955 рр.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Донецькптахопром”, ф. Р-6159,
спр. 1422, 1964–2000 рр.

Радгоспи
100 фондів, спр. 13006, 1920, 1921, 1924–1926, 1930–1936, 1940,
1943–1996 рр. Описи.
Організовані відповідно до положення Наркомату землеробства УРСР від 1 квітня 1920 р. з метою сприяння перебудові сільського господарства.

Накази. Перспективні, річні плани й звіти про діяльність, капітальне
будівництво. Плани заходів щодо підвищення родючості й раціонального використання земель, розвитку лісових насаджень. Доповідна записка про організацію першого державного культурно-пасічницького радгоспу “Народна бджола”
(ф. Р-2334, 1921). Протоколи загальних зборів робітників та службовців радгоспів, виробничих нарад, засідань дирекції Селидівського птахівницького радгоспу (ф. Р-1413, 1932). Відомості про збитки, нанесені радгоспам нацистськими
загарбниками в 1941–1943 рр. Колективні договори.

Донецьке обласне виробниче аграрно-промислове
об’єднання плодоовочевої продукції “Донецькплодоовоч”
ф. Р-6619, спр. 363, 1981–1985 рр. Опис.
Створене у квітні 1981 р. Ліквідоване в грудні 1985 р. Основними завданнями
були: розвиток і вдосконалення виробництва сільгосппродукції, забезпечення
виконання планів державних закупівель сільськогосподарської продукції високої
якості, здійснення заходів щодо раціонального використання землі, впровадження прогресивних методів у виробництво.

Накази й розпорядження. Протокол засідання ради фахівців об’єднання.
Основні напрямки комплексної програми розвитку науково-технічного прогресу в радгоспах об’єднання на 1982–1985 рр. і на період до 1990 р.
Перспективні, річні плани, звіти, аналізи виробничої діяльності, про
стан тваринництва й рослинництва, механізацію й автоматизацію виробництва,
роздрібний товарообіг, впровадження передового досвіду. Звіти про наявність
і розподіл земельних фондів по угіддях і між землекористувачами. Документи
про участь у виставках досягнень народного господарства.

Донецьке виробничо-аграрне об’єднання по садівництву
й виноробній промисловості “Донецькрадгоспвинпром”
ф. Р-6620, спр. 1483, 1973–1985 рр. Опис.
Створене у вересні 1973 р. як Донецький трест плодово-ягідних радгоспів. У
січні 1983 р. реорганізоване в Донецьке виробничо-аграрне об’єднання по садівництву й виноробній промисловості “Донецькрадгоспвинпром”. Ліквідоване в
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грудні 1985 р. Здійснювало керівництво й контроль за рішенням продовольчої
програми, розвитком виноробної промисловості, впровадженням досягнень науки, техніки та передового досвіду в садівництві й виноробстві.

Накази. Протоколи засідань технічної ради, директорів радгоспів, дегустаційної комісії та комісії із проведення “Дня якості”. Перспективний план
розвитку сільськогосподарського виробництва об’єднання й радгоспів на 1976–
1980 рр.
Річні плани, доповідні записки, довідки про техніко-економічні показники роботи об’єднання, звіти радгоспів і винзаводів, агротехнічні звіти про
закладення багаторічних насаджень, капітальне будівництво й впровадження
нової техніки, про винаходи й рацпропозиції.
Економічний аналіз діяльності об’єднання за 1973–1980 рр. Матеріали
по перетворенню колгоспів у радгоспи та передачу їх у ведення об’єднання
(1973).

Донецька зональна дослідна станція виноградарства
й виноробства
ф. Р-5431, спр. 48, 1945–1960 рр. Опис.
Створена в жовтні 1945 р.

Річні виробничо-фінансові плани. Перспективний, зведений план розвитку станції. Протоколи виробничих, технічних нарад наукових співробітників, засідань облікової ради. Інформації, звіти про науково-дослідну роботу.
Інженерно-геологічний висновок щодо ділянки будівництва зональної станції
(1947). Річні бухгалтерські звіти.

Старобешівський державний плодорозсадник тресту
„Укрплодовинрозсадник”
ф.Р-5205, спр.10, 1951–1955 рр. Опис.
Дата створення не відома. Займався вирощуванням і реалізацією насіння та посадкового матеріалу плодових та ягідних культур.

Виробничо-фінансові плани. Річні звіти.

Донецька овоче-баштанна дослідна станція
ф. Р-6100, спр. 299, 1936, 1937, 1940–1980 рр. Опис.
Створена 26 липня 1940 р. на базі радгоспу “Комсомолець” постановою РНК.
Спочатку називалася – міжобласна селекційна дослідницька овоче-картопляна
станція, з 1956 р. – овоче-картопляна дослідницька станція, з 1969 р. – Донецька
овоче-баштанна дослідницька станція Українського НДІ овочівництва та баштанництва. Основні функції – виведення, поліпшення нових сортів, наукове обслуговування колгоспів та радгоспів в галузі виробництва овочевих, баштанних
культур та картоплі. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-625,
1930–1940, 1944–1957).

Накази з основної діяльності. Перспективні, річні плани. Річні звіти,
статзвіти з основної діяльності. Протоколи засідань наукової ради. Тематичні
плани, звіти. Акти прийому наукових робіт. Кошториси витрат.
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Донецька дослідна станція садівництва
ф. Р-5865, спр. 40 1958–1965 рр. Опис.
Створена 9 серпня 1958 р. наказом Міністерства сільського господарства УРСР
на базі Донецького розширеного опорного пункту, який знаходився в м. Красногоровка. З 1958 р. станція переїхала в м. Артемівськ. Основний напрямок – розробка
нових заходів щодо підвищення врожайності плодово-ягідних культур для колгоспів та радгоспів. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-4553,
1952–1978).

Накази з основної діяльності. Перспективний план розвитку на 1958–
1965 рр. Річні виробничо-фінансові плани, звіти. Бюджет, кошториси витрат.

Донецьке обласне об’єднання “Сортнасінняовоч”
ф. Р-5905, спр. 481, 1943–1998 рр. Опис.
Створене в 30-і роки як Сталінська обласна контора “Сортнасінняовоч”, із червня
1964 р. – Донецьке обласне об’єднання “Сортнасінняовоч”. Основними завданнями є організація насінництва, виробництва й закупівлі насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів і сортової насінної картоплі.

Накази. Річні виробничо-фінансові плани об’єднання та підвідомчих організацій, плани роздрібного товарообігу та реалізації насіння. Річні агрономічні звіти об’єднання, звіти про якість і рух насіння овочевих, баштанних культур
і кормових коренеплодів.

Донецька обласна державна сільськогосподарська
дослідна станція
ф. Р-4030, спр. 177, 1934–1937, 1939 –1941, 1944–1962 рр. Опис.
Створена в липні 1926 р. у м. Артемівську як Центральна сільськогосподарська
дослідна станція Донбасу, з 1932 р. – Донецька обласна сільськогосподарська
дослідна станція рільництва, з 1937 р. – Сталінська державна селекційна станція.
У вересні 1956 р. реорганізована в Сталінську обласну державну сільськогосподарську дослідну станцію з місцезнаходженням у м. Донецьку (сел. Піски). Веде
науково-дослідну роботу, розробку рекомендацій з найбільш ефективного ведення сільського господарства, раціонального використання земель, займається виведенням нових сортів сільськогосподарських культур і виробництвом товарної
продукції рослинництва й тваринництва. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-35, 1922–1941, 1943–1987).

Накази обласної сільськогосподарської дослідної станції та Сталінської
селекційної державної станції. Виробничі й тематичні плани. Звіти про роботу
станції, відділів рільництва (1933–1937), агротехніки (1937, 1939), насінництва
й захисту рослин (1939–1940), про проведення наукової праці. План відновлення станції (1944). Протоколи науково-технічних нарад. Журнали польових
спостережень (1945–1959).

Донецька обласна державна насінна інспекція
ф. Р-6663, спр. 392, 1944–1997 рр. Опис.
Створена як обласна контрольно-насінна лабораторія в довоєнний період. Відновила свою діяльність у вересні 1943 р. у м. Артемівську. Відповідно до наказу
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Наркомзему України від 15 травня 1945 р. обласна контрольно-насінна лабораторія й обласна карантинна інспекція були об’єднані в Сталінську обласну державну інспекцію по насінному контролю й карантину сільськогосподарських
рослин з місцезнаходженням у м. Сталіно. В 1965 р. перетворена в Донецьку
обласну державну насінну інспекцію. Керує підвідомчими державними насінними інспекціями області. Основними завданнями є забезпечення правильного
визначення якості насіння, контроль за дотриманням держстандартів на насіння,
проведення експериментальних робіт з вивчення нових методів аналізу насіння і
випробування нових лабораторних приладів.

Накази. Протоколи виробничих нарад начальників і агрономів-інспекторів насінних інспекцій. Протокол обласної наради працівників державних
насінних інспекцій, присвяченої святкуванню 100–річчя насінного контролю в
країні (20 грудня 1977).
Звіти з основнії діяльності обласної інспекції та районних лабораторій,
річні бухгалтерські звіти. Аналізи виробничих зразків ярових і озимих культур.
Відомості про забезпечення господарств власним районованим сортовим насінням. Наукові звіти про застосування нових способів прискорення сходження
озимої пшениці.

Інспектура державної комісії із сортовипробування
сільськогосподарських культур по Донецькій області
ф. Р-5488, спр. 1639, 1938–1941, 1943–1982 рр. Опис.
Створена в 1937 р. Займається організацією державного сортовипробування
сільськогосподарських культур в області, керує роботою сортовипробувальних
ділянок і станцій, відбором для державного сортовипробування селекційних і
місцевих сортів сільськогосподарських культур, пропагандою кращих сортів і
сприяє їх швидкому впровадженню у виробництво.

Накази. Плани робіт сортовипробувань, агротехнічних дослідів, розмноження насіння, пропаганда кращих районованих сортів. Звіти про наукову,
виробничу й фінансову діяльність інспектури, сортовипробувальних ділянок і
станцій, метеорологічні звіти сортовипробувальних ділянок.
Стенограма виробничої наради про підсумки сортовипробування зернових культур (1938). Протоколи агрономічних нарад про підсумки сортовипробування та сортове районування сільськогосподарських культур. Доповідь про
підсумки сортовипробування зернових культур за 1938–1940 рр. Анкети про результати виробничих випробувань нових перспективних сортів сільськогосподарських культур (1943–1946). Протоколи нарад завідуючих сортодільницями
Сталінської, Ворошиловоградської та Запорізької областей про підсумки сортовипробування сільськогосподарських культур (1947). Документи про участь у
всесоюзних сільськогосподарських виставках (1954–1958).

Донецька обласна станція захисту рослин
ф. Р-6015, спр. 59, 1951–1968 рр. Опис.
Створена в червні 1951 р. Керує роботою з боротьби зі шкідниками й хворобами
сільськогосподарських культур.

Накази. Протоколи виробничих нарад. Річні звіти станцій і підвідомчих
організацій про діяльність, виконання заходів щодо захисту рослин у господарствах Донецької області. Плани літньо-осінніх обстежень і винищувальних робіт
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загону по боротьбі з ховрашками. Огляди розповсюдження головних шкідників
і хвороб сільськогосподарських культур і прогнози їх появи.

Міжрайонні державні інспекції по визначенню врожайності
сільськогосподарських культур
3 фонди, спр. 438, 1947–1954 рр. Описи.
Створені в 1947 р., проводили облік і перевірку посівних площ, стану озимих у
колгоспах, радгоспах, підсобних господарствах. Ліквідовані в липні 1954 р.

Накази Головної державної інспекції по визначенню врожайності сільськогосподарських культур, про методи визначення врожайності, про укрупнення
колгоспів, про заходи щодо підвищення врожайності, стан полезахисних лісонасаджень. Плани роботи інспекцій. Звіти, відомості, доповідні записки про
стан озимих посівів, розміри посівних площ, врожайність. Зведення експертної
оцінки врожаю. Таблиці, картки по оцінці врожаю в колгоспах і радгоспах.
Ждановського пункту, ф. Р-2507, спр. 133, 1947–1954 рр.
Сталінського пункту, ф. Р-2504, спр. 145, 1947–1954 рр.
Сталіно-східного пункту, ф. Р-2506, спр. 160, 1947–1954 рр.

Донецьке обласне міжгосподарське виробниче об’єднання
по птахівництву
ф. Р-6738, спр. 60, 1979–1982 рр. Опис.
Створене в грудні 1978 р. Головними завданнями є збільшення й продаж державі
птахівницької продукції та реалізація молодняку птахів, організація зоотехнічного обслуговування птахівництва.

Накази й розпорядження. Протоколи засідань Ради об’єднання, уповноважених представників міжгосподарських підприємств по птахівництву й міжколгоспним інкубаторно-птахівницьким станціям. Плани, звіти, інформації про
розвиток птахівництва, зоотехніки. Економічні показники роботи спецколгоспів, міжгосподарських інкубаторно-птахівницьких підприємств.

Донецьке обласне міжгосподарське виробниче об’єднання
по птахівництву “Міжколгосптваринпром”
ф. Р-6392, спр. 501, 1943–1978 рр. Опис.
Створене в 1932 р. як обласна контора інкубаторно-птахівницьких станцій. В
1959 р. реорганізоване в обласну контору міжколгоспних інкубаторно-птахівницьких станцій, в 1969 р. – в обласне міжколгоспне об’єднання птахівництва й
спеціалізованих колгоспів по виробництву тваринницької продукції “Міжколгосптваринпром”. Об’єднання координує й організує роботу міжколгоспних інкубаторно-птахівницьких станцій, спеціалізованих колгоспів по виробництву яловичини, свинини, яєць і м’яса птахів, організовує зоотехнічне обслуговування;
веде роботу по впровадженню передового досвіду в галузі тваринництва.

Накази та розпорядження по об’єднанню. П’ятирічні (1971–1975, 1975–
1980) і річні плани розвитку птахівництва в колгоспах області. Звіти про роботу
об’єднання, інкубаторно-птахівницьких станцій, стан птахівництва й тваринництва в області. Доповідні записки про досвід роботи Артемівської міжкол204

госпної інкубаторно-птахівницької станції, птахівницьких колгоспів Красноармійського й Волноваського районів по виробництву яловичини, свинини,
яєць і м’яса птахів, який поставлено на промислову основу. Інформації про
наявність племінних птахоферм (1949), про організацію спеціалізованих колгоспних птахівницьких ферм (1968). Паспорти племінних птахівницьких ферм
(1961–1962).
Протоколи обласних семінарів і нарад з питань птахівництва та тваринництва, загальних зборів уповноважених міжколгоспних рад, обласної ради
міжколгоспних інкубаторно-птахівницьких станцій. Доповіді співробітників
об’єднання на республіканських і обласних нарадах по птахівництву, статті
зоотехніків у газеті “Радянська Донеччина” (1973–1978).

Птахофабрики
3 фонди, спр. 169, 1943–1970 рр. Описи.
Добропільська створена в 1929 р. як радгосп “Більшовик”, із грудня 1963 р. –
радгосп “Маяк”, з 1965 р. – Добропільська птахофабрика тресту “Донецькптахопром”. Новогригор’ївська створена в січні 1965 р. Основна діяльність – птахівництво.

Накази. Річні плани виробничо-фінансові, ветеринарно-профілактичних
протиепізоотичних заходів, аналізи виробничої діяльності фабрик. Річні звіти
по агрономії, ветеринарії, бухгалтерські звіти.
“Артемівська”, ф. Р-4038, спр. 85, 1943–1966 рр.
Добропільська, ф. Р-3714, спр. 52, 1943–1965 рр.
Новогригор’ївська, Костянтинівського району, ф. Р-6008, спр. 32, 1965–1970 рр.

Донецький дослідно-показовий виробничий рибний
комбінат, м. Слов’янськ
ф. Р-4985, спр. 281, 1943–1982 рр. Опис.
Організований в 1931 р. Займався розведенням і реалізацією ставкової товарної
риби.

Статут державної реєстрації (1948). Накази. Доповіді директора комбінату з фінансово-господарської діяльністі. Протоколи виробничих нарад (1949–
1951). П’ятирічні, річні плани й звіти з основної діяльності, по виробництву й
собівартості ставкової риби. Інформації про розвиток ставкового рибництва в
умовах маловодного Донбасу на основі поліпшення селекційно-племінної роботи й відтворення видів риб. Генеральні кошториси по капітальному будівництву й звіти про здачу в експлуатацію повносистемного гібридно-осетрового
господарства.
Економічна характеристика й списки експонатів, представлених на ВДНГ
України (1966–1967). Колективні договори. Матеріали по узагальненню передового досвіду роботи.

Донецький обласний трест по шовківництву
ф. Р-4917, спр. 402, 1941–1984 рр. Опис.
Утворений у травні 1936 р. як Донецька державна контора по шовківництву, з
1947 р. – Донецький обласний трест по шовківництву. Ліквідований у грудні
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1985 р. В 1962–1963 рр. обслуговував Донецьку й Луганську області. Займався
розвитком шовківництва, заготівлею й первинною обробкою коконів, вирощуванням посадкового матеріалу й розширенням кормової бази шовківництва – шовковичних насаджень.

Протоколи виробничих нарад. Накази. Перспективні плани розвитку
шовківництва. Річні плани заготівлі, закупівель і реалізації коконів шовковичного шовкопряда, насіння шовковиці й інших видів шовкової сировини, виробничо-фінансові плани.
Звіти й інформації про діяльність Василівського, Першотравневого,
Жовтневого плодошовківницьких розплідників, Селидівської і Дружківської
міжрайонних коконосушарок. Відомості обліку шовковичних плантацій (1945–
1969) і перепис насаджень шовковиці (1946–1965). Паспорти на сухі кокони
шовковичного шовкопряда (1950–1982).

Донецьке обласне виробниче об’єднання по виробничотехнічному забезпеченню сільського господарства
“Облсільгосптехніка”
ф. Р-5045, спр. 1286, 1961–1985 рр. Опис.
Створене в січні 1961 р. В 1978 р. перетворене в Донецьке обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства
“Облсільгосптехніка”. Ліквідоване в 1985 р. Займалося виробничо-технічним забезпеченням колгоспів і радгоспів, ремонтом сільгосптехніки, матеріально-технічним постачанням, розвитком комплексної механізації й автоматизації виробництва. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6198, 1948–1952,
1983).

Накази й розпорядження. Перспективні, річні виробничо-фінансові плани, звіти про технічне обслуговування колгоспів і радгоспів, капітальне будівництво, механізацію й електрифікацію сільськогосподарського виробництва,
спеціалізацію й реконструкцію ремонтних майстерень.
Інформації про проведення ярмарку із продажу сільгосптехніки (1964),
оглядів винахідницької й раціоналізаторської роботи, випробування й впровадження нової техніки, надання шефської допомоги промисловим підприємствам.
Аналізи результатів впровадження комплексного технічного обслуговування
машинно-тракторного парку колгоспів і радгоспів.
Матеріали обласної наради відділень “Сільгосптехніки” (1961, 1962),
стенограма обласної наради механізаторів (1962), протоколи засідань технічної
й техніко-економічної рад управління.

Машинно-тракторні, ремонтно-технічні станції (МТС,
РТС), районні й міжрайонні об’єднання “Сільгосптехніка”
56 фондів, спр. 1809, 1943–1985 рр. Описи.
Організовані на підставі постанови Ради Праці й Оборони від 5 червня 1929 р.
“Про організацію машинно-тракторних станцій” з метою організаційно-господарського зміцнення колгоспів і підвищення їхньго технічного рівня. На підставі
постанови ЦК КПУ й СМ УРСР від 23 травня 1958 р. реорганізовані в ремонтнотехнічні станції, які в 1961 р. були ліквідовані, а їхні функції передані районним
і міжрайонним об’єднанням “Сільгосптехніки”.
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Накази. Протоколи засідань техніко-економічних рад. Перспективні, річні плани й звіти, інформації про діяльність посівних і збиральних кампаній,
впровадження рацпропозицій і винаходів, стан техніки безпеки. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори, акти про збитки, що були нанесені нацистськими загарбниками Успенській МТС (ф. Р-3520, 1943).

Донецьке обласне виробниче управління меліорації
та водного господарства
ф. Р-2983, спр. 492, 1954–1986 рр. Опис.
Створене у вересні 1954 р. Координує питання використання водних ресурсів
і спостерігає за їх охороною, здійснює технічне керівництво водогосподарчим
будівництвом зрошувальних систем, ставків, водоймищ, бурових і шахтних колодязів, водопроводів у сільському господарстві, контролює будівництво гідротехнічних і очисних споруджень.

Накази. Річні й перспективні плани розвитку системи зрошення в господарствах області (1971–1975). Звіти про діяльність обласного управління й
управлінь зрошувальних систем, відомості про технічну експлуатацію зрошувальних систем, малих рік, охорону й раціональне використання водних ресурсів. Протоколи виробничих нарад.
Стенограма республіканської наради-семінару “Раціональне використання й охорона водних ресурсів в Україні” (1979). Документи про будівництво
каналу Дніпро-Донбас (1974, 1975, 1979, 1980).
Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом зрошуваних
ділянок і водогосподарчих об’єктів у колгоспах і радгоспах. Акти відбору земель під зрошення. Паспорти ставків області (1979).

Відділи тваринництва виконкомів районних рад депутатів
трудящих
2 фонди, спр. 6, 1943–1947 рр. Описи.
Створювалися при райвиконкомах для керування й зоотехнічної допомоги колгоспам, що займається вирощуванням сільськогосподарських тварин.

Накази. Плани, звіти, листування з колгоспами по племінному тваринництву.
Володарського району, ф. Р-3399, спр. 2, 1946–1947 рр.
Краснолиманського району, ф. Р-3457, спр. 4, 1943–1947 рр.

Відділи бавовництва райміськвиконкомів
2 фонди, спр. 14, 1950–1952 рр. Описи.
Створювалися при виконкомах районних і міських рад депутатів трудящих для
керівництва й агрономічної допомоги колгоспам, що займалися вирощуванням
бавовни. Ліквідовані в 1952 р.

Накази. Річні звіти про посів і збирання бавовни, бухгалтерські звіти.
Ждановського міськвиконкому, ф. Р-3049, спр. 7, 1951–1952 рр.
Першотравневого райвиконкому, ф. Р-4475, спр. 10, 1950–1952 рр.
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Сільськогосподарська група при виконкомі Ждановської
міської ради депутатів трудящих
ф. Р-3046, спр. 117, 1945–1962 рр. Опис.
Створена як земельний відділ на підставі рішення Маріупольського міськвиконкому у квітні 1946 р., з жовтня 1946 р. – відділ сільського господарства Маріупольського, з 22 жовтня 1948 р. – Ждановського міськвиконкому. Скасований
на підставі рішення Ждановського міськвиконкому в лютому 1955 р., функції
передані землевпорядникові при міськвиконкомі. У жовтні 1958 р. створена
інспекторська сільськогосподарська група при Ждановському міськвиконкомі.
Ліквідована в травні 1961 р. Основними функціями були: землевпорядження, організація й контроль за веденням сільськогосподарських робіт на даній території.
У фонді є документи землевпорядника за 1955–1958, 1961–1962 рр.

Накази. Перспективні й річні плани розвитку сільського господарства по
колгоспах і радгоспах і звіти про їх виконання. Плани, звіти по агрономії, тваринництву, конярству, птахівництву, бавовництву. Акти, карти, плани, довідки
про видачу державних актів на довічне користування землею та по внутрішньогосподарському землевпорядженню колгоспів. Баланси земель. Списки, характеристики, рішення про участь господарств у сільськогосподарських виставках.

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)
478 фондів, спр. 11492, 1919, 1930–1941, 1943–1982 рр. Описи.
Більшість організована в 1930 р. у період проведення загальної колективізації
сільського господарства.

Статути сільськогосподарських артілей. Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правлінь колгоспів. Перспективні, виробничі плани колгоспів, звіти, відомості про діяльність, розвиток тваринництва, рослинництва,
садівництва, капітальне будівництво, проведення посівних і збиральних кампаній, розширення посівних площ, про державні поставки. Договори про змагання між колгоспами й відомості про їх виконання. Акти про збитки, нанесені
колгоспам нацистськими загарбниками в 1941–1943 рр.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП)
10 фондів, спр. 2989, 1943–2002 рр. Описи.
Створені відповідно постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження в
дію Закону України” “О колективних сільськогосподарських підприємствах” від
14 лютого 1992 р. на базі колгоспів та радгоспів. КСП – добровільні об’єднання
громадян для виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Реорганізовані на підставі указу Президента України від 3 грудня 1999 р.

Накази з основної діяльності. Статути. Протоколи загальних зборів, засідань правління. Виробничі плани, звіти. Річні агрономічні та зоотехнічні звіти.
Основні показники, аналізи діяльності. Колективні договори. Інформації про
змагання. Документи про роботу профспілкового комітету.
“Авдіївський”, ф. Р-5280, спр. 366, 1959–1996 рр.
“Валер’янівське”, ф. Р-4844, спр. 375, 1960, 1962–2001 рр .
“Жовтень”, ф. Р-5853, спр. 227, 1950–2001 рр.
ім. Фрунзе, ф. Р-3092, спр. 261, 1950–2000 рр.
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ім. Ульянова, ф. Р-5236, спр. 330, 1943–1999 рр.
“Лозоватське”, ф. Р-5838, спр. 358, 1948–1999 рр.
“Нива”, ф. Р-5855, спр. 272, 1948–2002 рр.
“Самарські ставки”, ф. Р-5950, спр. 197, 1944–2002 рр.
“Росія”, ф. Р-5728, спр. 375, 1950–2001 рр.
“Родіна”, ф. Р-6743, спр. 228, 1958–2000 рр.

Сільськогосподарські товариства з обмеженою
відповідальністю (СТОВ)
2 фонди, спр. 892, 1944–2002 рр. Описи.
Створені відповідно указу Президента України від 3 грудня 1999 р. на базі КСП.
СТВО “Срібне” в 2000 р. реорганізовано в ТОВ Агрофірма “Преображеніє”.
Добровільні об’єднання громадян створені для раціонального використання землі, виробничо-економічного потенціалу. Основні функції – виробництво, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції.

Накази з основної діяльності. Статути. Протоколи загальних зборів, засідань правління, бюро економічного аналізу. Виробничі плани, звіти. Річні
плани соціального та економічного розвитку. Річні агрономічні та зоотехнічні
звіти. Основні показники, аналізи діяльності. Колективні договори. Інформації
про змагання. Документи про роботу профспілкового комітету.
СТОВ “Україна”, ф. Р-5449, спр. 399, 1944–2000 рр.
ТОВ Агрофірма “Преображеніє”, ф. Р-3778, спр. 493, 1943–2002 рр.

Державні племінні заводи
4 фонди, спр. 1572, 1943–1998 рр. Описи.
Організовані як радгоспи ім. Калініна, ім. Р. Люксембург – 1927 р., “Більшовик”
і “Диктатура” – в 1930 р. Реорганізовані в племзаводи в 1958 р., ім. Калініна – в
1966 р. Спеціалізуються на вирощуванні племінних порід великої рогатої худоби, свиней, овець.

Накази, статути радгоспів, племзаводів. Протоколи виробничих нарад,
засідань бюро економічного аналізу. Річні виробничо-фінансові плани, соціально-економічного розвитку господарств, по праці в будівництві, ветеринарнопрофілактичних і протиепізоотичних заходів. Плани внутрішньогосподарського
землевпорядження та опис земельного фонду. Річні звіти з основної діяльності,
по агрономії, ветеринарії, впровадженню нової техніки, бухгалтерські звіти.
Аналізи господарської діяльності племзаводів.
Акти перевірок эпізоотичного стану тварин. Раціони годівлі худоби,
розроблені на заводі (ф. Р-5963). Племінні книги. Колективні договори.
“Більшовик”, с. Желане, Ясинуватського, ф. Р-5282, спр. 413, 1943–1996 рр.
“Малинівка”, с. Малинівка, Володарського району, ф. Р-3178, спр. 475, 1943–
1998 рр.
ім. Калініна, с. Калініне, Артемівського району, ф. Р-5482, спр. 220, 1943–
1990 рр.
ім. Р. Люксембург, м. Новоазовськ, ф. Р-5963, спр. 464, 1943–1984 рр.
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Костянтинівський державний кінний завод №150
ф. Р-4744, спр. 19, 1944–1954 рр. Опис.
Створений в 1944 р., перебував у веденні Українського тресту конезаводів Міністерства сільського господарства УРСР. Займався вирощуванням племінних коней. Ліквідований у липні 1954 р.

Накази. Аналізи господарської діяльності заводу. Протоколи загальних
зборів робітників та службовців. Річні бухгалтерські звіти.

Донецьке губернське лісове управління (гублісуправління)
ф. Р-2351, спр. 11, 1922–1925 рр. Опис.
Організоване на підставі розпорядження лісового управління Наркомату землеробства УРСР у січні 1922 р. Ліквідоване в липні 1925 р.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Всеукраїнського управління
лісів, Наркомату землеробства, губернського управління лісів про поширення
на УРСР дії лісового кодексу РРФСР, про організацію сільських комісій сприяння заощадженню лісів, скасування, перейменування лісництв. Акти ревізій
Новоглухівського, Святогорського, Таганрозького лісництв. Відомість розподілу лісових дач і лісництв у Донецькій губернії.
Списки цін на деревину. Анкети, відомості, посвідчення особи, листування з лісництвами про призначення й переміщення кадрів.

Лісництва
2 фонди, спр. 125, 1920–1929 рр. Описи.
Створені в 20-і роки. Займалися вирощуванням і охороною лісів.

Накази, розпорядження, циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами, Донецького губернського лісового управління про державний
лісовий фонд, охорону лісів, надання звітів про роботу лісництв. Доповіді про
діяльність лісничих. Протоколи загальних зборів службовців. Листування з губернським лісовим управлінням, земельним відділом про використання лісосік,
боротьбу із шкідниками лісу, про державний лісовий фонд, заготівлю лісоматеріалів, про фінансові і кадрові питання. Акти обстеження лісових складів.
Особові справи й списки службовців лісництв.
Ростовсько-Міуське, ф. Р-2424, спр. 48, 1920–1924 рр.
Тимирязівське, ф. Р-2423, спр. 77, 1923–1929 рр.

Донецьке обласне управління лісового господарства
ф. Р-1924, спр. 1049, 1936–1939, 1953–1989 рр. Описи.
Донецьке управління лісів місцевого значення організоване в 1923 р. Ліквідоване
в 1938 р. з передачею функцій Луганському міжобласному управлінню лісового
господарства. В 1953 р. у складі Донецького обласного управління сільського
господарства утворене управління лісового господарства. В 1959 р. виокремлене
в самостійну установу. Керує лісгоспами, займається розвитком і охороною лісового господарства в області, здійснює державний нагляд за раціональним використанням лісових ресурсів. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-6053, 1956–1964).
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Накази і розпорядження Наркомату земельних справ УРСР. Протоколи
виробничо-технічних нарад. Перспективні й річні плани по лісорозведенню та
лісозаготівлям, створенню захисних смуг лісонасаджень, меліорації й розвитку розсадницького господарства, виробничо-фінансові плани. Технічний промисловий план Краснолучського міжрайонного лісового господарства (1937).
Зведені звіти за підсумками роботи управління й лісгоспів. Річні звіти про
впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про заготівлю і
вивіз лісоматеріалів (1937–1938), стан лісового й земельного фондів, мисливських угідь (1938–1939).
Доповіді, відомості про стан лісового господарства й результати обстеження лісонасаджень у колгоспах; санітарні огляди лісів, відомості інвентаризації лісових культур, плантацій і захисту лісонасаджень, розплідників; зведені
відомості за результатами рекогносцирувального нагляду за найголовнішими
хвойними та листогризучими комахами по лісгоспзагах. Відомості про облік
лісового фонду й сировинних ресурсів (1936–1937).
Висновки управління по відведенню площ держлісфонду промисловим
підприємствам і організаціям. Відомості про чисельність працівників і фонд
заробітної плати за 1938–1939 рр. Фінансові звіти.

Лісгоспзаги
2 фонди, спр. 379, 1944–1986 рр. Описи.
Створені в 40-і роки. Поєднують і керують роботою лісництв по охороні, догляду й відтворенню лісу. Підпорядковані обласному управлінню лісового господарства. На зберіганні є документи партійних організацій Маріупольського
(ф. П-4701, 1952–1981) і Слов’янського лісгоспзагів (ф. П-944, 1934–1941, 1943–
1981).

Накази. Протоколи засідань технічної ради Слов’янського лісгоспзагу
(1980–1984). Перспективні (1959–1965, 1971–1975) і річні плани розвитку лісового господарства, фінансові плани лісгоспів. Проекти посадок лісових культур.
Відомості про заготівлю і якість насіння. Річні звіти про діяльність лісгоспів,
лісокористування та нагляд за ним. Доповідь директора Слов’янського лісгоспу
про підсумки інвентаризації лісових культур у держлісфонді за 1952–1953 рр.
Ждановський, ф. Р-6753, спр. 164, 1949–1980 рр.
Слов’янський, ф. Р-6779, спр. 215, 1944–1986 рр.

Приморська лісозахисна станція
ф. Р-4625, спр. 42, 1950–1953 рр. Опис.
Створена на підставі рішення Сталінського облвиконкому в грудні 1949 р. Підпорядковувалася Ворошиловоградському міжобласному управлінню лісового
господарства Міністерства лісового господарства УРСР. Створювала лісопосадки на площах державного лісового фонду. Припинила свою діяльність у червні
1953 р.

Накази, річні виробничо-фінансові плани, звіти про діяльність, по праці.
Рішення райвиконкомів про роботу станцій. Протоколи виробничо-технічних
нарад. Довідки, інформації про хід виконання виробничого плану. Колективний
договір (1952).
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Артемівський державний лісорозсадник
ф. Р-5064, спр. 55, 1944–1964 рр. Опис.
Створений в 1914 р. земством в м.Бахмуті площею 20га. З 1929 р. підпорядковувався тресту “Агроліснасіння” і поширений до 130га. Після війни розсадник
збільшився до 470га. З 1962 р. переданий у підпорядкування Артемівському виробничо-колгоспно-радгоспному управлінню. Основні функції – вирощування
саджанців для садів колгоспів та радгоспів, озеленення міст області.

Накази з основної діяльності. Перспективний план розвитку на 1959–
1960 рр. Промфінплани. Річні звіти. Бюджет, кошториси витрат.

Слов’янське лісове промислове господарство (ліспромгосп)
ф. Р-2755, спр. 4, 1943–1945 рр. Опис.
Діяло в 40-і рр.

Річний звіт з основної діяльності й капітальних вкладень; інвентаризаційний баланс по будинках і спорудженнях; відомості з нарахування й на видачі зарплати робітникам та службовцям ліспромгоспу й місцевих дільниць
Слов’янського району.

Маріупольська станція по боротьбі зі шкідниками лісового
й сільського господарства
ф. Р-1534, спр. 6, 1931–1934 рр. Опис.
Створена й діяла в 30-і рр.

Листування із Всеукраїнським товариством по боротьбі зі шкідниками
сільського господарства, органами прокуратури про роботу станцій, кадри. Анкети, списки, характеристики співробітників; документи по бронюванню робітників.

Управління у справах мисливського господарства при
Сталінському облвиконкомі
ф. Р-4790, спр. 40, 1946–1953 рр. Описи.
Організоване в 1946 р.
Ліквідоване в 1953 р.

Накази з основної діяльності управління. Плани, звіти про виконання
кошторису витрат; особові рахунки робітників та службовців.

10. Будівельні, архітектурні установи й організації
Головне управління архітектури та містобудування
Донецького облвиконкому
ф. Р-5418, спр. 828, 1945–1993 рр. Опис.
Створене у вересні 1943 р. як обласний відділ у справах архітектури. У вересні
1955 р. перетворене в обласний відділ у справах будівництва й архітектури. Здій-
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снює керівництво й контроль з питань будівництва й архітектури, планування й
забудови населених пунктів області.

Протоколи засідань архітектурної комісії, технічної ради, бюро експертизи, архітектурно-художніх рад міст і районів області. Плани проектно-планувальних робіт промислового й цивільного будівництва. Звіти, довідки, інформації про житлове й цивільне будівництво, планування, забудову, благоустрій й
зовнішнє оформлення міст області, сільських населених пунктів, індивідуальне
будівництво.
Листування про впровадження типових проектів у будівництві, здійснення контролю за ходом будівництва, підвищення якості та зниження собівартості
будівельних робіт, про охорону пам’ятників архітектури.
Акти, звіти про стан і значення пам’ятників культури, хід реставраційних робіт Миколаївської Крейдової церкви в м. Слов’яногірську (1946–1971).
Документи по розгляду й затвердженню генеральних планів забудови міст області (1959–1976), про спорудження монументу на Саур-Могилі (1961–1973),
про організацію й проведення конкурсів і громадських оглядів по будівництву й
архітектурі, обґрунтуванню й узгодженню будівництва найважливіших державних об’єктів області.
Довідки про знесення житлового фонду при реконструкції міст Донецької області (1967–1970), відомості про стан геодезичних робіт в області. Особові справи головних архітекторів міст і районів області (1980–1986).

Управління головних архітекторів виконкомів районної
та міської рад народних депутатів
3 фонди, спр. 6355, 1944–1982 рр. Описи.
Створені у вересні 1943 р. Займаються проектуванням будинків і споруд, видачею архітектурно-планувальних завдань, контролюють будівництво об’єктів
житлово-цивільного призначення.

Накази й розпорядження. Протоколи засідань архітектурних комісій,
технічних і містобудівних рад. Перспективні, річні плани житлового будівництва, створення нових зелених масивів. Річні звіти, доповідні записки про хід
відновлювальних робіт у м. Сталіно (ф. Р-5146, 1946–1947), виконання планів
житлового й цивільного будівництва. Листування з Держбудом СРСР і УРСР із
питань планування та забудови міст. Акти державного приймання закінчених
будівництвом будинків і споруд.
Добропільського міськвиконкому, ф. Р-5495, спр. 436, 1962–1982 рр.
Донецького міськвиконкому, ф. Р-5146, спр. 5893, 1944–1976 рр.
Сніжнянський райвиконкому, ф. Р-5588, спр. 26, 1960–1962 рр.

Об’єднання з інвестицій у житлово-цивільному будівництві
Донецької області “Донінвестбуд”
ф. Р-6127, спр. 1561, 1959–1993 рр. Опис.
Створене в 1959 р. Займається розробкою планів капітального будівництва й
проектно-кошторисної документації, організацією фінансування, технічним контролем і прийманням в експлуатацію завершених об’єктів.

Розпорядження по управлінню. Протоколи технічних нарад. Планові
завдання на проектування житлових, культурно-побутових об’єктів по містах
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області. Кон’юнктурні огляди (1972–1980), переліки об’єктів будівництва. Акти
державного прийому завершених об’єктів будівництва. Плани, звіти про діяльність, фінансування об’єктів будівництва, кадри, по праці.

Управління та відділи капітального будівництва виконкомів районних і міських рад народних депутатів
27 фондів, спр. 3908, 1958–1983 рр. Описи.
Створені в 1957 р. Розробляють плани житлового, соціального, культурно-побутового будівництва, перспективні плани забудови населених пунктів. Здійснюють технічний нагляд і контролюють якість будівництва.

Накази. Протоколи технічних нарад. Річні плани, звіти, інформації про
будівельно-монтажні роботи, капітальне й житлове будівництво, капітальні вкладення, по праці. Акти державного приймання в експлуатацію об’єктів
будівництва.

Міністерство будівництва підприємств вугільної
промисловості УРСР, м. Сталіно
ф. Р-2682, спр. 1429, 1956–1957 рр. Описи.
Створене як союзно-республіканське Міністерство в 1956 р. з місцезнаходженням у м. Сталіно. Здійснювало виконання державних планів будівництва й
впровадження в дію об’єктів вугільної промисловості, виробництва промислової
продукції підприємствами й організаціями Мінвуглебуду УРСР. Ліквідоване на
підставі Закону СРСР “Про подальше вдосконалювання організації управління
промисловістю й будівництвом ”, від 10 травня 1957 р. До складу Міністерства,
крім функціональних відділів, входили головні галузеві управління: гірничопрохідних робіт; житлового, культурно-побутового, промислового й дорожнього
будівництва; по виготовленню залізобетонних конструкцій і деталей, промбудматеріалів; машзаводів і ремонтних баз; комплектування та монтажного устаткування; матеріально-технічного постачання; автомобільного й залізничного
транспорту.

Постанови й розпорядження РМ СРСР, РМ УРСР, накази Мінвуглебуду УРСР. Протоколи засідань колегії, стенограми нарад і засідань, листування
про хід будівництва шахт, комплектування будівництва робочими кадрами, про
поліпшення проектування й благоустрою шахтарських селищ Донбасу, стан
трудової дисципліни, організацію праці. Статути підприємств і організацій
Мінвуглебуду.
Розрахунки вартості комунального устаткування та благоустрою території шахтних селищ тресту “Радянськвугілля”. Довідки про стан житлових,
культурно-побутових умов робітників. Річні плани по праці, проектно-дослідницьких робіт, капітальному будівництву й звіти про їх виконання. Плани по
праці й звіти про підготовку фахівців.

Управління Сталінського окружного інженера
ф. Р-131, спр. 1360, 1924, 1926–1935 рр. Опис.
Створене на початку 20-х років. Займалося розробкою та затвердженням проектів громадських будинків, державних підприємств, приватних споруд. Здійсню-
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вало контроль за державним, громадським і приватним будівництвом в окрузі.
Припинило діяльність в 30-х роках у зв’язку з ліквідацією округів.

Протоколи технічних нарад при управлінні окружного інженера, засідань
окружної санітарно-технічної ради (1929), планової комісії, санітарно-благоустройної комісії, окружного міжсоюзного бюро інженерно-технічних працівників. Плани й звіти про роботу управління.
Листування із ВРНГ УРСР, окрвиконкомом, окружними відділами місцевого господарства, союзом будівельників, окружним статистичним бюро про
затвердження проектів і кошторисів на будівництво, про підготовку до будівельного сезону, вартість будівельних робіт, порядок постачання будматеріалами,
про затвердження планів розташування робітничих селищ заводів і рудників
округу, будівництво поліклініки, борошномельного комбінату на станції Ясинувата (1929). Стаття в газеті “Диктатура Праці” про будівництво Донецького
гірничого інституту (1929). Умови конкурсу на кращу споруду Будинку рад у
м. Сталіно (1930).
Виробничі плани цивільного будівництва. Проекти, кошториси, пояснювальні записки до проектів будівництва, відновлення заводів, фабрик, об’єктів
місцевого господарства, житлових будинків, навчальних закладів, мостів, доріг.
Проекти будинку гірничого інституту (1929), будинку науково-дослідного інституту в м. Макіївці (1930). Проект кодексу правил планування населених
пунктів. Плани-схеми хімічних заводів для Макіївки, Єнакієве, Прилук, Сталіно (1929), книги обліку проектів і кошторисів. Висновки управління окружного
інженера до проектів будівель. Акти обстеження будівництва по Сталінському
округу. Статистичні картки обліку затвердженого й закінченого будівництва.
Відомості довідкових цін на будівельні матеріали й робочу силу.

Контори окремих виконавців робіт
2 фонди, спр. 115, 1921–1926 рр. Описи.
Створювалися та діяли в 20-і роки. Займалися будівництвом і ремонтом цивільних і залізничних споруджень на закріпленій за ними території.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК СРСР і УРСР, ЦВК СРСР
і ВУЦВК, Наркомату шляхів сполучення, управління “Будшлях”, Юзівського
відділення Всеросійського союзу будівельників і листування з ними про державні підряди, гербовий збір, державне соціальне страхування, культурнопросвітницьку роботу, охорону праці, організацію та хід будівельних робіт.
Накази по конторах. Річні технічні й фінансові звіти. Протоколи засідань
розцінювально-конфліктних комісій. Плани, карти по будівництву залізничних галузей і цивільних споруджень. Посвідчення, списки, заяви співробітників контор.
Контора окремого виконавця робіт Горлівського й Маріупольського районів,
ф. Р-2397, спр. 10, 1924–1925 р.
Контора окремого виконавця робіт Єнакієвського, Східного районів, 3-ї й 4-ї
дільниць, рудника “Юний комунар”, ф. Р-2463, спр. 105, 1921–1926 рр.

Управління уповноваженого Харківського обласного
відділення та уповноважених по округах Української
державної меліоративно-будівельної контори
2 фонди, спр. 129, 1924–1926 рр. Описи.
Проводили меліоративно-будівельні й дослідницькі роботи на території Донецької губернії.
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Накази, циркуляри Української державної меліоративно-будівельної
контори, Донецького губернського меліоративно-будівельного бюро про реорганізацію апарату управління, ліквідацію обласних відділень (ф. Р-2646, 1925).
Плани, звіти, кошториси, акти, карти, таблиці геологічних розрізів, висновки
й листування про гідрогеологічні дослідження в містах Артемівську, Сталіно,
на Горлівських рудниках, у Маріупольському окрузі. Договори, книга обліку
договорів і виконання дослідницьких і меліоративних будівельних робіт на
території Донецької губернії. Відомості, акти прийому виконаних гідромеліоративних будівельних і дослідницьких робіт на території губернії. Договори,
акти, листування з окружними земуправліннями про санітарно-технічні заходи
щодо очищення русла р. Кальміус, будівництво Рутченківського водопроводу
в м. Сталіно (ф. Р-2323, 1925), кам’яних зливних гребель на ріках Бик, Торець
(ф. Р-2318, 1925).
Листування з Донецьким губернським земельним управлінням, Укрдержмеліобудконторою, сільськогосподарським банком про дослідницьку й бурову роботи, про укладання договорів і фінансування робіт з осушення заболочених земель Слов’янського району.
Покажчик-довідник трестів, рудоуправлінь, заводів, кредитних установ і
господарських організацій Донбасу (ф. Р-2646, 1925).
Уповноважений Укрдержмеліобудконтори по Артемівському округу, ф. Р-2318,
спр. 26, 1924–1926 рр.
Управління уповноваженого Харківського обласного відділення Укрдержмеліобудконтори, ф. Р-2646, спр. 103, 1924–1926 рр.

Республіканське об’єднання по шахтному будівництву
“Укршахтобуд”
ф. Р-6676, спр. 1285, 1973–1987 рр. Опис.
Створене в березні 1973 р. як Головне управління по шахтному будівництву “Укр
головшахтобуд” на базі ліквідованого комбінату “Донецькшахтобуд”, у складі
центрального апарату Міністерства вугільної промисловості УРСР. З жовтня
1973 р. – Республіканське об’єднання по шахтному будівництву “Укрголовшахтобуд”. Займалося будівництвом і реконструкцією підприємств вугільної промисловості. Ліквідоване в 1987 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6205, 1943–1953, 1964–1987).

Накази. Протоколи, стенограми технічних нарад економічної комісії
об’єднання, комісії з охорони праці й техніки безпеки. Річні плани, звіти, відомості, довідки про розвиток вугільної промисловості, капітальне будівництво,
собівартість продукції підприємств, впровадження нової техніки, науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт. Акти державних комісій із приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Листування по організації вугільних комплексів і шахт з питань планування. Відомості, інформації про освоєння нових методів виробництва, про перехід підприємств на нову систему планування та економічного стимулювання.
Колективні договори об’єднання та підвідомчих підприємств.

Головне управління по будівництву підприємств у районах
Донбасу “Головдонбасбуд” Міністерства будівництва
підприємств металургійної промисловості СРСР, м. Сталіно
ф. Р-2887, спр. 383, 1945–1957 рр. Опис.
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Створене в 1946 р. як Головне управління по будівництву заводів чорної металургії Донбасу “Головчорметбуд Донбасу” з місцезнаходженням у м. Москві. В
1953–1954 рр. називалося Головним управлінням по будівництву промислових
підприємств у районах Донбасу “Головдонбаспромбуд”. У 1955 р. переведене в
м. Сталіно. Займалося відновленням і будівництвом підприємств чорної металургії. Ліквідоване в 1957 р.

Накази. Положення про управління. Перспективні, річні плани й звіти
про капітальне будівництво, зниження собівартості будівельно-монтажних
робіт, раціоналізацію та винахідництво, комплексну механізацію та впровадження нової техніки. Протоколи виробничих нарад трестів, передовиків і новаторів виробництва.

Головне територіальне управління по будівництву
в Донецькому економічному районі “Головдонбасбуд”
Міністерства будівництва УРСР, м. Донецьк
ф. Р-4205, спр. 1007, 1963–1967 рр. Описи.
Створене на підставі постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 3 січня 1963 р. “Про подальше вдосконалення керівництва будівництвом в УРСР”. Здійснювало будівництво підрядним способом промислових підприємств, житлово-соціальних,
культурно-побутових об’єктів на території Донецької та Ворошиловоградської
областей. Ліквідоване в 1967 р.

Накази й розпорядження. Протоколи й стенограми засідань колегії “Головдонбасбуду”, виробничих і технічних нарад. Річні плани й звіти про діяльність, капітальне будівництво, введення в дію об’єктів промисловості й сільського господарства, житлово-соціальних і культурно-побутових об’єктів, про
поставки й виробництво збірного залізобетону, металоконструкцій, місцевих
будматеріалів, раціоналізацію та винахідництво, впровадження нової техніки, науково-дослідну роботу. Бюлетені основних показників виконання плану.
Довідки, огляди про хід будівництва найважливіших об’єктів чорної та кольорової металургії, легкої й харчової промисловості.

Управління “Металургхіммашбуд” ради народного
господарства Донецького економічного адміністративного
району, м. Донецьк
ф. Р-2888, спр. 690, 1957–1963 рр. Опис.
Створене в 1957 р. Здійснювало керівництво будівництвом підприємств металургійного й хімічного машинобудування. Ліквідоване в 1963 р.

Накази, розпорядження по управлінню. Річні плани по праці, собівартості
й випуску продукції. Річні звіти з основної діяльності управління й підвідомчих
організацій. Плани будівельно-монтажних робіт, впровадження нової техніки,
по капітальним вкладенням. Протоколи технічних, виробничих нарад управління, засідань технічної ради, трестів про хід будівництва об’єктів. Довідки,
відомості, списки, відомості про перехід на 7–годинний робочий день.
Листування із трестами про раціоналізацію та винахідництво, по науково-дослідній роботі. Акти здачі об’єктів будівництва в експлуатацію.
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Управління житлово-санітарного будівництва в Донбасі
“Донжитлосанбуд”, м. Бахмут
ф. Р-2647, спр. 266, 1920–1922 рр. Опис.
Створене в лютому 1921 р. Поєднувало діяльність військово-будівельних загонів
Донецької трудової армії, що працювали в Донбасі з 1920 р. по відновленню та
будівництву промислових об’єктів, залізниць, житлових будинків, шкіл, лікарень. Підпорядковувалося Українському комітету державних споруджень. Ліквідоване в травні 1922 р.

Накази, циркуляри Донецької трудової армії, Центрального правління
кам’яновугільної промисловості Донбасу, управління “Донжитлобуд”, військово-будівельних загонів. Положення про управління (1921). Протоколи технічних нарад управління, загальних зборів робітників та службовців військово-будівельних загонів. Доповіді, доповідні записки, інформації про стан і хід
будівельних робіт, роботу військово-будівельних загонів.
Листування з Українським комітетом державних споруджень, штабом
Донецької трудової армії, військово-будівельними загонами про постачання
будівельними матеріалами й продовольством, будівництво залізниці Лисичанськ-Яма, боротьбу з бандитизмом, надання допомоги голодуючим Поволжя,
родинам червоноармійців, англійським шахтарям, що страйкують, незаможному селянству в проведенні збиральної кампанії та ремонт сільськогосподарських машин.
Списки командного, технічного, адміністративно-господарського складу,
робітників військово-будівельних загонів і частин “Донжитлобуду”.
Акти приймання виконаних робіт по будівництву й ремонту житлових
будинків, технічних споруд на рудниках Донбасу.

Відкрите акціонерне товариство “Донбасканалбуд”,
м. Донецьк
ф. Р-4885, спр. 1467, 1954–1994 рр. Опис.
Створений в 1954 р. як управління будівництва каналу Сіверський Донець-Донбас у м. Горлівці, в 1958 р. переведено в м. Донецьк, з 1991 р. – трест “Донбасканалбуд”. Займається будівництвом і введенням в експлуатацію великих водогосподарських і водосховищних об’єктів. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-7505, 1963–1987).

Накази. Протоколи технічних нарад. Плани, звіти, довідки, інформації
про діяльність, капітальне будівництво, впровадження в дію виробничих потужностей, собівартість, раціоналізацію та винахідництво, впровадження передових методів праці, переведення робітників та службовців на 5–денний робочий тиждень (1967–1968), роботу з кадрами, надання допомоги підшефним
школам. Документи про науково-дослідну роботу, підвищення технологічного
рівня будівництва. Акти здачі об’єктів в експлуатацію.

Дирекція з будівництва 2-го Донецького водопроводу
ф. Р-3954, спр. 6, 1950–1953 рр. Опис.
Створена на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1950 р. в цілях
забезпечення м. Сталіно і промислових районів області питною водою. Дирекція
контролювала хід будівництва та приймала виконані об’єкти будівництва.
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Річні звіти. Акти приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. Акти
перевірок.

Миронівська експедиція Всесоюзного тресту
“Гідроспецбуд”
ф. Р-2848, спр. 26, 1950–1951 рр. Опис
Створена в серпні 1950 р. Припинила діяльність у листопаді 1951 р.

Накази. Плани, звіти по праці. Акти нещасних випадків, особові картки
робітників та службовців.

Донецьке обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву
“Облміжколгоспбуд”
ф. Р-5692, спр. 1095, 1963–1980 рр. Опис.
Створене на підставі рішення Донецького облвиконкому в червні 1963 р. Здійснювало керівництво міжколгоспними будівельними організаціями й підприєм
ствами по виробництву будівельних матеріалів. Ліквідоване в 1986 р.

Накази й розпорядження. Протоколи засідань ради правління, зборів
уповноважених, виробничих нарад, засідань технічної ради.
Плани, звіти про розвиток виробничої бази об’єднання, будівельно-монтажні роботи, введення в дію об’єктів будівництва, виробництво будівельних
матеріалів. Довідки, відомості про результати впровадження госпрозрахунку в
будівельних організаціях об’єднання. Листування про стан будівництва в сільських районах, розподіл будматеріалів.

Міжколгоспні будівельні організації “Міжколгоспбуд”
2 фонди, спр. 89, 1956–1968 рр. Описи.
Організовані в 1956 р. Підпорядковувалися Донецькому “Облміжколгоспбуду”.
Здійснювали будівництво в колгоспах і забезпечення їх будматеріалами.

Розпорядження. Протоколи засідань ради, річні промфінплани. Звітні доповіді голів “Міжколгоспбуду” про діяльність. Річні звіти про виконання планів
по праці, будівельним роботам, наявність та роботу автотранспорту, бухгалтерські звіти. Колективні договори. Книги обліку основних засобів.
Дебальцівська, ф. Р-4967, спр. 24, 1957–1963 рр.
Дзержинська, ф. Р-5878, спр. 65, 1956–1968 рр.

Відділи по будівництву в колгоспах виконкомів районних
рад депутатів трудящих
8 фондів, спр. 249, 1945–1960 рр. Описи.
Здійснювали керівництво будівництвом житлових, культурно-побутових об’єктів
у колгоспах.

Накази. Перспективні, річні плани, звіти по будівництву. Акти приймання в експлуатацію житлових будинків, тваринницьких приміщень. Рішення,
розпорядження, дозволи на індивідуальне будівництво.
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Авдіївської, ф. Р-4015, спр. 49, 1945–1952 рр.
Володарської, ф. Р-3138, спр. 22, 1945, 1947, 1950–1958 рр.
Красноармійської, ф. Р-3717, спр. 30, 1949–1958 рр.
Краснолиманської, ф. Р-3371, спр. 8, 1946–1958 рр.
Новоазовської, ф. Р-4220, спр. 17, 1947–1959 рр.
Першотравневої, ф. Р-4473, спр. 30, 1945–1953 рр.
Приморської, ф. Р-3045, спр. 33, 1946–1955, 1957–1959 рр.
Селидівської, ф. Р-3755, спр. 60, 1945–1960 рр.

Територіальне будівельне об’єднання по будівництву
об’єктів соціального середовища в Донецькій області
“Донецькжитлобуд”
ф. Р-5000, спр. 3368, 1959–1990 рр. Описи.
Створене в 1958 р. як управління житлового й соцкультпобутового будівництва “Сталінжитлобуд”. З 1963 р. – комбінат житлового й соцкультпобутового
будівництва “Донецькжитлобуд”, із червня 1987 р. – Головне територіальне управління по будівництву житла й об’єктів соціально-культурного призначення
в Донецькій області “Головдонецькжитлобуд”, з липня 1989 р. – територіальне
будівельне об’єднання “Донецькжитлобуд”. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-7508, 1965–1981).

Накази й розпорядження. Перспективні, річні плани, звіти про виконання
планів житлового будівництва, підрядних і будівельних монтажних робіт. Відомості, листування про механізацію та автоматизацію процесів, впровадження
нових видів матеріалів і конструкцій, передових технологій. Довідки про стан
об’єктів показового будівництва, підвищення продуктивності праці, стан роботи з кадрами.
Документи про хід громадських оглядів-конкурсів на кращу якість будівництва, по економії матеріалів і енергетичних ресурсів, культурі виробництва.

Будівельні контори
10 фондів, спр. 312, 1924–1929 рр. Описи.
Створювалися в 20-і роки для будівництва об’єктів житлового й культурного
призначення.

Положення Всеукраїнського комітету спілки гірничоробочих про організацію будівельних бюро, листування з ним про будівництво клубів при рудниках. Протоколи засідань місцевих відділень спілки гірничоробочих, виробничих
нарад, засідань комісії по охороні праці. Листування із ЦК ВСГ про будівництво клубів при рудниках, з фінансових питань. Технічні звіти про будівництво
клубів. Акти прийому роботи, обстеження умов праці на будівництвах. Розцінки
на будівельні роботи, статистичні зведення про рух кадрів, списки робітників.

Краматорська контора Всесоюзного державного тресту
санітарно-технічного будівництва “Південсантехбуд”
ф. Р-1970, спр. 2, 1934–1935 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.
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Постанова РНК і ЦК ВКП(б) про відкликання із залізниць агентів по переміщенню вантажів. Відомості про стан бронювання робочої сили; відомість
наявності тари й устаткування.

Будівельні комбінати
4 фонди, спр. 4861, 1951–2000 рр. Описи.
Комбінат “Донецькшахтобуд” створений в 1951 р., “Артемшахтобуд” створений
в 1957 р., “Донецькважбуд” в 1967 р., “Ждановбуд” – в 1962 р. Здійснюють керівництво з питань будівництва й реконструкції підприємств вугільної й важкої
промисловості. На зберіганні є документи партійної організації комбінату “Донецькважбуд” (ф. П-7504, 1967–1987).

Накази й розпорядження. Перспективні, річні плани, звіти про діяльність,
виконання планів по праці, про надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, роботу з кадрами. Інформації про стан будівництва найважливіших промислових об’єктів, хід будівництва очисних споруд (ф.
Р-6302). Протоколи засідань технічних рад, виробничих нарад, засідань секцій
житлового й соцкультпобутового будівництва.
Методичні вказівки, розрахунки, листування про перехід підвідомчих
підприємств на нову систему планування та економічного стимулювання.
Довідки, інформації з питань поліпшення техніки безпеки, умов праці й побуту
робітників.
“Артемшахтобуд”, ф. Р-4999, спр. 19, 1957–1958 рр.
“Донецькшахтобуд”, ф. Р-2685, спр. 2453, 1951–1996 рр.
“Донецькважкбуд”, ф. Р-6302, спр. 1980, 1967–2000 рр.
“Ждановбуд”, ф. Р-5892, спр. 409, 1962–1971 рр.

Комбінат по будівництву вугільних шахт, збагачувальних
фабрик, жител, культурно-побутових об’єктів вугільної
промисловості “Ворошиловоградшахтобуд”
ф. Р-2686, спр. 26, 1955–1956 рр. Опис.
Створений в 1955 р. Здійснював керівництво з питань будівництва підприємств
вугільної промисловості.

Звіти по кадрам, технічному навчанню і житлово-побутовій облаштованості робочих. Документи по спец відрядженням, прийом та навчання китайських робочих. Листування.

Комбінат виробничих підприємств тресту
“Сталінметалургбуд”, м. Сталіно
ф. Р-4803, спр. 44, 1946–1957 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як управління виробничих підприємств тресту “Сталінметалургбуд”, із квітня 1946 р. – комбінат виробничих підприємств тресту “Сталінметалургбуд”. Ліквідований у липні 1957 р.

Накази. Річні виробничо-фінансові плани, звіти комбінату з основної
діяльності. Протоколи виробничих нарад. Звіти про наявність і рух кадрів.
Акти, звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом.
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Комбінат підсобних підприємств тресту
“Добропільвугілля”, м. Добропілля
ф. Р-5036, спр. 13, 1960–1964 рр. Опис.
Створений в 1960 р.
Ліквідований в 1965 р.

Накази директора комбінату, плани й звіти про роботу, річні бухгалтерські
звіти, штатні розписи.

Будівельні трести
47 фондів, спр. 21496, 1940–2000 рр. Описи.
Займаються будівництвом шахт, промислових підприємств, електростанцій і
ліній електропередач, житлових і соцкультпобутових об’єктів.

Накази й розпорядження. Статути й положення про трести. Стенограми,
протоколи зборів, засідань технічних рад, виробничих нарад. Перспективні й
річні плани, звіти, довідки про виробничо-фінансову діяльність трестів і підвідомчих підприємств, будівельно-монтажні роботи, впровадження нової техніки, механізацію та автоматизацію виробництва, надання шефської допомоги
сільському господарству. Акти прийому до експлуатації закінчених об’єктів
будівництва.

Будівельні управління
36 фондів, спр. 4452, 1943–1974 рр. Описи.
Перебували в підпорядкуванні трестів. Займалися промисловим і житловим
будівництвом.

Накази. Річні плани по праці в будівництві, будфінплани. Річні звіти по
капітальному будівництву, виробничому травматизму, про стан техніки безпеки, надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій, фінансово-господарську діяльність управлінь. Основні показники роботи будуправлінь; інформації, довідки про хід виконання планів по будівництву. Аналізи виробничого
травматизму, звіти про освоєння коштів на заходи щодо охорони праці. Акти
прийому й здачі в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Колективні
договори.

Донецьке будівельне управління тресту “Мельбуд”,
м. Сталіно
ф. Р-2692, спр. 14, 1943–1951 рр. Опис.
Дати створення й ліквідації не встановлені.

Річні бухгалтерські звіти; відомості нарахування зарплати робітникам та
службовцям.
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11. Організації житлово-комунального господарства
й побутового обслуговування
Відділи комунального господарства виконавчих комітетів
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
6 фондів, спр. 59, 1922–1930 рр. Описи.
Донецький губернський, повітові відділи комунального господарства, створені
на підставі постанови НКВС УРСР від 5 квітня 1919 р. “Про заснування відділів
комунального господарства при губернських, повітових і міських виконкомах”,
окружні відділи – в 1923 р. у зв’язку зі створенням округів. На підставі постанови президії Донецького губвиконкому від 3 квітня 1924 р. губернський і окружний відділи комунального господарства були реорганізовані у відділи місцевого
господарства. Були відділами виконкомів, відали комунальними підприємствами, експлуатацією державного житлового фонду, проведенням доріг місцевого значення, благоустроєм міст. Ліквідовані: повітові в 1923 р., губернський –
в 1925 р., окружні – в 1930 р.

Циркуляри, інструкції НКВС УРСР, окрвиконкомів, листування з ними
про стан комунального господарства, протипожежну охорону підприємств, націоналізацію та денаціоналізацію домоволодінь. Протоколи засідань Донецької
губернської житлової комісії та комісії з виселення нетрудового населення з
рудничних і фабрично-заводських селищ та листування з установами, організаціями й окремими громадянами про виселення.
Списки націоналізованих і денаціоналізованих домобудівництв у містах
Луганську, Маріуполі, Слов’янську. Договори на оренду, плани домобудівництв.
Відомості про націоналізоване нерухоме майно іноземних громадян.
Донецький губернський, ф. Р-2447, спр. 13, 1923–1925 рр.
Слов’янський повітовий, ф. Р-2487, спр. 2, 1922 р.
Окружні відділи:
Артемівський, ф. Р-1505, спр. 28, 1923–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-1250, спр. 6, 1922–1924 рр.
Сталінський, ф. Р-130, спр. 5, 1923–1927 рр.
Районний відділ:
Гришинський, ф. Р-1488, спр. 5, 1923–1926 рр.

Управління комунального господарства виконкому
Донецької обласної ради народних депутатів
ф. Р-4998, спр. 3035, 1943–1990 рр. Опис.
Створене в 1938 р. як відділ комунального господарства облвиконкому. З 1978 р. –
управління комунального господарства виконкому Донецької обласної ради народних депутатів. Здійснює керівництво й контроль за будівництвом і експлуатацією комунальних підприємств міст і районів області. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-778, 1933–1941, 1943–1953).

Накази. Стенограми, протоколи республіканської наради по обміну досвідом роботи асфальтобетонних заводів, обласних нарад працівників газового
господарства, працівників комунальних підприємств. Перспективні плани благоустрою міст і селищ області, річні плани й звіти, інформації про діяльність
облкомунгоспу і його підвідомчих підприємств, капітальні вкладення, благо223

устрій, озеленення міст і робітничих селищ, розвиток та впровадження нової
техніки, раціоналізаторських пропозицій.
Цільова комплексна програма зменшення застосування ручної праці в комунальному господарстві області (1980–1986). Довідки, інформації, листування
про стан комунально-побутового обслуговування населення, благоустрій міст і
селищ, з питань розробки генеральної схеми протизахисних і берегозахисних
робіт на узбережжі Азовського моря (1973).
Документи обласних конкурсів по озелененню населених пунктів і благоустрою міст і селищ області (1966–1968).

Відділи комунального господарства виконкомів районних
і міських рад депутатів трудящих
7 фондів, спр. 1346, 1930, 1943–1976 рр. Описи.
Міські відділи комунального господарства створені на підставі постанови НКВС
УРСР від 5 квітня 1919 р. “Про заснування відділів комунального господарства
при губернських, повітових і міських виконкомах”, районні – на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 15 червня 1931 р. Займаються благоустроєм населених пунктів, комунально-побутовим обслуговуванням населення.

Накази, розпорядження. Перспективні, річні плани з основної діяльності
відділів, по озелененню та благоустрою міст, селищ, плани по праці. Характеристика житлово-комунального господарства м. Сталіно (ф. Р-1430, 1941), план
і основні показники відновлення та будівництва м. Сталіно (ф. Р-1430, 1948–
1952). Річні звіти з основної діяльності підприємств комунального господарства, статистичні звіти про впровадження та розвиток нової техніки, побутове
обслуговування населення, по праці, техніці безпеки.
Довідки, розрахунки по переходу підприємств на нову систему планування та економічного стимулювання, аналізи виробничого травматизму на
підприємствах комунального господарства. Колективні договори й інформації
про їх виконання. Акти державних комісій по прийманню житлових будинків в
експлуатацію.
Горлівського міськвиконкому, ф. Р-6523, спр. 166, 1954, 1957–1976 рр.
Донецького міськвиконкому, ф. Р-1430, спр. 864, 1930, 1943–1976 рр.
Залізничного райвиконкому, м. Сталіно, ф. Р-3021, спр. 16, 1954–1958 рр.
Костянтинівського міськвиконкому, ф. Р-5750, спр. 259, 1944–1975 рр.
Ленінського райвиконкому м. Сталіно, ф. Р-3024, спр. 10, 1944–1954 рр.
Новодонбаського міськвиконкому, ф. Р-2970, спр. 17, 1948–1962 рр.
Селидівського райвиконкому, ф. Р-3756, спр. 14, 1948–1955 рр.

Управління з питань майна комунальної власності
облдержадміністрації
ф. Р-6807, спр. 61, 1996–2003 рр. Опис.
Створене на підставі розпорядження облдержадміністрації від 8 грудня 1995 р.
Почало свою діяльність в лютому 1996 р. Основні задачі – управління об’єктами
обласної комунальної власності, рішення питань ліквідації, реорганізації та створення підприємств, передача майна в оренду, контроль за ефективністю використання його. Ліквідоване в 2003 р.

Накази з основної діяльності. Річні плани, звіти. Річні статзвіти по кадрам. Інформації про стан та тенденції соціально-економічного розвитку комунальної власності. Протоколи засідання конкурсних комісій. Листування.
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Управління житлового господарства Донецької обласної
державної адміністрації
ф. Р-6009, спр. 1060, 1964–1992 рр. Опис.
Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1963 р.
“Про заходи щодо поліпшення обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства” як житлове управління виконкому Донецької
обласної ради депутатів трудящих, із червня 1992 р. – управління житлового господарства Донецької обласної державної адміністрації. Здійснює керівництво й
контроль за експлуатацією та збереженням житлового фонду через міські житлові управління, житлово-експлуатаційні контори, домоуправління, комбінати
комунальних підприємств.

Накази. Положення про обласні, міські та районні житлові управління.
Перспективні, річні плани, звіти про розвиток житлового господарства області, статистичні звіти про ліквідацію житлових бараків і підвальних приміщень
(1974), газифікацію квартир, виконання плану по праці, про експлуатаційну
діяльність житлово-будівельних кооперативів. Протоколи обласних нарад, засідань працівників апарату управління, технічної ради, комісії з охорони праці.
Технічні характеристики, паспорти житлового фонду міст і районів області. Доповіді, довідки, інформації про стан і заходи щодо поліпшення житлового фонду й об’єктів комунального призначення. Документи по приватизації
державного житлового фонду.

Житлове управління виконкому Донецької міської ради
депутатів трудящих
ф. Р-4876, спр. 252, 1943–1976 р. Опис.
Організоване у вересні 1943 р. при відділі комунального господарства міськвиконкому. Із серпня 1965 р. перебуває в підпорядкуванні Донецького міськвиконкому. Здійснює безпосереднє керівництво житловим фондом, що належить місцевим радам.

Накази, розпорядження по управлінню. Протоколи засідань технічної
ради. Рішення міськвиконкому, договори, заяви про взяття й зняття з балансу
домобудівництв. Річні плани по праці, фінансуванню домоуправлінь. Зведені
річні звіти з основної діяльності, про виконання плану капітального ремонту,
статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках на виробництві й про
освоєння коштів по охороні праці, надходження та впровадження винаходів і
рацпропозицій, бухгалтерські звіти управління та підвідомчих організацій.
Акти здачі об’єктів в експлуатацію.

Відділ з питань побутового обслуговування населення
Донецької обласної державної адміністрації
ф. Р-5068, спр. 3624, 1960–1994 рр. Опис.
Створений в 1960 р. Здійснював керівництво й контроль за роботою підприємств
служби побуту. Ліквідований в 1992 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7769, 1970–1987).

Накази. Протоколи обласних нарад, засідань колегії. Плани, звіти про випуск продукції, впровадження нової техніки, передових технологій та механі225

зацію виробництва, капітальні вкладення, побутове обслуговування населення,
підготовку кадрів. Норми виробітку й розцінки на різні види побутових послуг;
перелік видів побутових послуг і форм побутового обслуговування. Довідки
про перспективи розвитку й темпи росту служби побуту (1966–1970).
Відомості про впровадження передового досвіду служби побуту міст
Ленінграда, Риги, Києва (1962), про поліпшення роботи підприємств побуту,
про проведення республіканських, обласних оглядів-конкурсів на краще підприємство побутового обслуговування.

Донецьке виробниче об’єднання газового господарства
“Донецькгаз”
ф. Р-5752, спр. 942, 1959–1980 рр. Опис.
Створене в березні 1959 р. як обласне управління газовими підприємствами й
мережами, з березня 1965 р. – Донецький обласний виробничо-експлуатаційний трест промислової й побутової газифікації “Облпромпобутгаз”, з вересня
1975 р. – Донецьке виробниче об’єднання газового господарства “Донецькгаз”.
Забезпечує технічне й господарське керівництво міськими газовими підприємствами області, що поставляють природний і зріджений газ для промислових та
комунально-побутових потреб.

Накази й розпорядження. Протоколи зборів партійно-господарського активу працівників газових господарств області, засідань технічної ради й ради
директорів об’єднання. Перспективні, річні плани й звіти з основної діяльності,
про газифікацію житлового фонду міст і районів області, перехід працівників
на нові умови оплати праці, розвиток та впровадження нової техніки, надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій, науково-технічну інформацію та пропаганду.
Довідка про розвиток побутової газифікації області (1959–1965). Розрахункові таблиці про газифікацію житлового фонду населених пунктів області
(1970). Відомості про потреби природного газу для промислових підприємств
області (1960–1975).

Комітет по приватизації та управлінню комунальним
майном Донецької обласної державної адміністрації
ф. Р-6768, спр. 108, 1992–1994 рр. Опис.
Створений в 1992 р. Здійснював управління та контроль за використанням майна
обласної комунальної власності, його приватизацією та орендою. Ліквідований
у квітні 1994 р.

Накази. Положення про комітет. Річні звіти, облікові справи за договором
оренди із правом викупу орендних підприємств. Акти прийому-передачі майна
до складу обласної комунальної власності. Листування з обласною радою, облдержадміністрацією, виконкомами з основних питань діяльності.

Відділ у справах роздержавлення власності
й демонополізації виробництва Донецької обласної
державної адміністрації
ф. Р-6778, спр. 42, 1993–1996 рр. Опис.
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Створений у травні 1992 р. Проводив аналіз виконання регіональних програм
приватизації майна державних підприємств, демонополізації економіки. Ліквідований у листопаді 1995 р.

Накази. Звіти, аналізи, відомості про хід приватизації об’єктів державної
комунальної власності, роботу наглядацьких рад відкритих акціонерних товариств.
Програма демонополізації економіки області й розвитку конкуренції.
Списки підприємств і підприємців, що займають монопольне становище на регіональному ринку й ринках України.
Листування з питань роздержавлення власності й демонополізації виробництва.

Донецький обласний ремонтно-будівельний трест
ф. Р-5040, спр. 95, 1961–1966 рр. Опис.
Створений у лютому 1961 р. Підпорядковувався відділу комунального господарства Донецького облвиконкому.

Накази. Річні плани ремонтно-будівельних робіт, по праці, фінансові плани тресту й підвідомчих організацій. Річні звіти з основної діяльності, про освоєння коштів на охорону праці, по техніці безпеки, кадрам, бухгалтерські звіти
тресту й ремонтно-будівельних організацій. Довідки, звіти про надходження та
впровадження винаходів і рацпропозицій.

12. Продовольчі, торгівельні, заготівельні
й кооперативні організації
Продовольчі комітети (продкоми)
10 фондів, спр. 360, 1918–1923 рр. Описи.
Створені в 1919 р. Займалися організацією заготівель продовольства, його обліком і розподілом. Припинили діяльність у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу губернії.

Постанови, положення, накази й інструкції Наркомпроду УРСР, особливої продовольчої комісії з постачання Донецької трудової армії, губпродкому,
повітупродкомів про помольний збір, зсипні пункти, охорону продовольства,
тверді ціни на продовольство, заготівлю продуктів, податки, організацію кооперативів, введення єдиного трудового пайка.
Протоколи засідань кооперативної трійки, нарад представників сільських
рад і КНС, волосних комітетів допомоги голодуючим. Звіти про роботу продзагонів, заготівельних контор, зведення про політичний стан селищ. Відомості,
довідки, листування про виконання розверстки, заміну продрозверстки продподатком, надходження податків, стан посівів, урожайність, кількість худоби,
садів, городів, постачання сіл товарами першої необхідності, боротьбу зі спекуляцією.
Списки населених пунктів для оподатковування. Окладні аркуші, податкові списки, списки недоїмщиків. Книги обліку адміністративних заходів впливу на платників податків, постанови й вироки нарсуду про накладення судового
стягнення на неплатників податку (ф. Р-1206).
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Донецький губернський, ф. Р-1529, спр. 4, 1919–1921 рр.
Повітові:
Бахмутський, ф. Р-2654, спр. 8, 1920–1921 рр.
Дебальцевський, ф. Р-2653, спр. 1, 1920 р.
Маріупольський, ф. Р-1206, спр. 320, 1919–1923 рр.
Юзівський, ф. Р-2119, спр. 3, 1921–1923 рр.
Районні Маріупольського повіту:
Перший районний, с. Сартана, ф. Р-2114, спр. 4, 1920–1921 рр.
Другий районний, с. Мангуш, ф. Р-2124, спр. 8, 1920–1922 рр.
Третій районний, с. Покровське, ф. Р-2115, спр. 4, 1921–1922 рр.
Четвертий районний, ст. Розівка, ф. Р-2116, спр. 7, 1920–1922 рр.
ст. Слов’янськ Південної залізниці Катеринославської губернії, ф. Р-2628,
спр. 1, 1918 р.

Управління уповноваженого Наркомату торгівлі СРСР по
Артемівському округу
ф. Р-1503, спр. 9, 1925–1930 рр. Описи.
Призначене та здійснювало свою діяльність в 20-х роках.

Постанови, інструкції, циркуляри Наркомату торгівлі СРСР, окрвиконкому й листування з ними про врегулювання торгівлі хлібом, про зниження цін на
дефіцитні товари, про організацію хлібозаготівельної кампанії, про консервацію вилучених у приватників млинів, плани хлібозаготівель. Плани постачання
хлібом Артемівського округу (1926). Протоколи засідань комісій, нарад по вилученню приватних млинів, про податки, боротьбу зі спекуляцією хлібом, про
збільшення темпів хлібозаготівель. Списки власників і орендарів млинів.

Маріупольська митниця Головного митного управління
Наркомату зовнішньої торгівлі УРСР
ф. Р-1556, спр. 34, 1918–1930 рр. Опис.
Створена в 1919 р. на базі існуючої в 1890 р. Маріупольської торговельної митниці.* Здійснювала контроль над перевезенням вантажів через кордон та стягненням встановлених мит та інших зборів.

Накази, циркуляри Наркомату зовнішньої торгівлі, Головного митного
управління про боротьбу з контрабандою товарів, по кадрам. Доповідні записки про роботу митниці. Листування з атестаційною комісією про “чистку”
особового складу митниці. Відомості про моряків, затриманих з контрабандою.
Списки установ митниці.

Приазовський митний відділ Наркомату зовнішньої
торгівлі УРСР, м. Маріуполь
ф. Р-2319, спр. 25, 1921–1922 рр. Опис.
Створений на підставі наказу Наркомату зовнішньої торгівлі УРСР від 24 серпня
1921 р. До складу відділу входили Маріупольська, Бердянська, Таганрозька мит* Див. ф. 134, стор. 60.
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ниці та Генічеська митна застава. Ліквідований на підставі Положення Раднаркому УРСР від 19 липня 1922 р. “Про управління митної частини на Україні”.

Постанови, інструкції, циркуляри, накази Наркомату зовнішньої торгівлі
УРСР про взаємини між митницями, конфіскацію майна, боротьбу з розкраданнями. Положення, інструкції управління Українського митного округу про
ліквідацію митних відділів. Відомості, листування про діяльність митниці, митні збори, конфіскацію товарів, по кадрам. Листування з Маріупольським відділенням Зовнішторгу, виконкомом про організацію та діяльність Південного
митного відділу.

Відділи торгівлі виконавчих комітетів рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
4 фонди, спр. 89, 1923–1930 рр. Описи.
Губернський відділ торгівлі створений в 1920 р., ліквідований в 1925 р. у зв’язку
з ліквідацією губернії. Окружні відділи створені в 1923 р., ліквідовані в 1930 р. у
зв’язку з ліквідацією округів.

Постанови, накази, циркуляри Наркомату торгівлі СРСР і УРСР, губвиконкому, окрвиконкомів і листування з ними про продовольче постачання населення Донбасу, ціни на хліб, шкірсировину, реалізацію промислових товарів,
торгівлю дорогоцінними металами. План експорту хліба на 1927–1928 рр.
(ф. Р-1441). Протоколи засідань губернського відділу торгівлі й нарад хлібозаготівельників про проведення хлібозаготівель.
Листування з окрвиконкомами, міліцією про врегулювання горілочного
ринку, про ціни на імпортні металовироби. Довідки, відомості, листування про
хід виконання планів хлібозаготівлі. Стенографічний звіт з’їзду торгівельних
представників Укрнаркомторгу й Укрдержторгу з організаціями, що займаються експортом (1928).
Донецькй губернський, ф. Р-1502, спр. 27, 1924–1925 рр.
Окружні:
Артемівський, ф. Р-1972, спр. 12, 1924–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-1547, спр. 16, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-1441, спр. 34, 1924–1930 рр.

Відділення Всеукраїнського пайового товариства
роздрібної торгівлі “Ларьок”
4 фонди, спр. 37, 1924–1927 рр. Описи.
Створені у вересні 1923 р. Ліквідовані в1927 р.

Накази, циркуляри Наркоматів торгівлі й праці, правління Українського пайового товариства “Ларьок” і листування з ними про відкриття кредиту
філіалам, про товарообіги, кадри. Протоколи засідань правління товариства.
Листування з управліннями міліції, Донецьким губвиконкомом про “чистку”
радянського апарату. Анкети, списки особового складу відділень.
Окружні:
Артемівське, ф. Р-1514, спр. 14, 1924–1927 рр.
Маріупольське, ф. Р-1963, спр. 2, 1924–1925 рр.
Сталінське, ф. Р-33, спр. 9, 1924–1927 рр.
Слов’янське районне відділення, ф. Р-1468, спр. 12, 1924–1927 рр.
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Сталінське відділення Всеукраїнського акціонерного
товариства торгівлі “Вактот”, м. Сталіно
ф. Р-329, спр. 8, 1924–1929 рр. Опис.
Організоване в 1922 р. Займалося плановим постачанням населення товарами
приватної роздрібної торгівлі. Ліквідоване в березні 1930 р.

Циркуляри, інструкції Наркомату торгівлі УРСР, окружного КК-РКІ, Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі “Вактот” про кредитування товариства “Вактот”, товарообіг, постачання приватної роздрібної торгівлі товарами, зниження роздрібних цін. Листування із правлінням товариства “Вактот”,
Сталінським окружним відділенням ДПУ про перевезення цінностей, про експорт товарів. Протоколи засідань правління товариства, списки співробітників
товариства й торговців м. Артемівська

Управління торгівлі виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів
ф. Р-3397, спр. 2833, 1938–1992 рр. Опис.
Створене як відділ торгівлі при облвиконкомі в 1932 р. На підставі рішення облвиконкому в червні 1955 р. реорганізований в управління торгівлі.
У квітні 1994 р. ліквідоване. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-423, 1932–1940, 1943–1987).

Накази. Протоколи засідань ради по торгівлі. Перспективні, річні плани й
звіти про розвиток торгівлі, роботу торговельних організацій, підсобних господарств, підприємств громадського харчування, товарообіг, капітальні вкладення, по праці, поліпшенню якісного складу кадрів. Інформації, довідки про стан
постачання населення продовольчими й промисловими товарами, торговельної
діяльності, відкриття спеціалізованих магазинів, розвиток торговельної реклами, поліпшення культури обслуговування покупців. Кон’юнктурні огляди стану
колгоспної торгівлі й роботи магазинів. Листування про затвердження цін на
промислові й продовольчі товари.

Відділи торгівлі виконкомів районних і міських рад
народних депутатів
8 фондів, спр. 732, 1944–1979 рр. Описи.
Створювалися при районних і міських виконкомах. Займалися організацією торгівлі й здійснювали контроль за торговельною мережею й підприємствами громадського харчування.

Накази й розпорядження. Річні плани роздрібного товарообігу, по праці
й заробітній платі, розвитку торговельної мережі. Річні звіти про дислокацію та
наявність торговельної мережі, статистичні звіти про чисельність працівників,
роботу з кадрами, бухгалтерські звіти. Протоколи виробничих нарад співробітників відділів і керівників організацій, що торгують.
Відомості, інформації про розвиток торговельної мережі, впровадження
та вдосконалювання прогресивних форм торгівлі, про проведення оглядів-конкурсів підприємств по підвищенню культури обслуговування, виконання планів
товарообігу торгуючими організаціями, будівництво торговельних об’єктів.
Схеми дислокації та характеристики підприємств державної, кооперативної
торгівлі й громадського харчування.
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Райвиконкомів:
Дзержинського райвиконкому, ф. Р-3726, спр. 33, 1944–1958 рр.
Селидівського райвиконкому, ф. Р-3754, спр. 23, 1952–1962 рр.
Міськвиконкомів:
Донецького міськвиконкому, ф. Р-2894, спр. 582, 1944–1976 рр.
Харцизького міськвиконкому, ф. Р-6328, спр. 68, 1965–1979 рр.
Райвиконкомів м. Жданова:
Іллічівського райвиконкому, ф. Р-3057, спр. 7, 1946–1949 рр.
Орджонікідзевського райвиконкому, ф. Р-3060, спр. 6, 1946–1948 рр.
Молотовського райвиконкому, ф. Р-3054, спр. 7, 1948–1949 рр.
Приморського райвиконкому, ф. Р-3067, спр. 6, 1954–1956 рр.

Управління з товарів народного споживання та послугах
облдержадміністрації
ф. Р-6813, спр. 22, 1994–1998 рр. Опис.
Створено на підставі розпорядження ооблдержадмінстрації від 24 червня 1994 р.
як управління по товарах народного споживання, з 30 квітня 1996 р. – управління
по товарах народного споживання та послугах обладміністрації. Основні функції – реалізація держаної політики в виробництві товарів народного споживання
та послугах, розвитку підприємств, та контроль за їх діяльністю. Ліквідоване в
1998 р.

Накази з основної діяльності. Річні плани, звіти, інформації про діяльність. Документи про проведення нарад, семінарів. Документи про створення
та ліквідацію управління.

Спецторг Управління Міністерства Внутрішніх справ
і Управління Державної Безпеки по Сталінській області
ф. Р-1901, спр. 13, 1945–1948 рр. Опис.
Створений в 1930р. Здійснював обслуговування працівників та військ МВС та
МДБ, проводив постачання продуктовими та промисловими товарами. Ліквідований 20 січня 1948 р. На зберіганні є документи партійної організації (П-2092,
1939–1940, 1944–1947).

Розпорядження, директивні вказівки про порядок постачання. Інформація та списки працівників. Листування.

Воєнторг №288 управління торгівлі Київського
військового округу, м. Донецьк
ф. Р-4689, спр. 97, 1944–1964 рр. Опис.
Створений у вересні 1943 р. як Сталінське відділення Воєнторгу Харківського
військового округу. За період діяльності неодноразово міняв свою назву й підпорядкованість. Обслуговував інвалідів війни і їхні родини, родини загиблих офіцерів, що приживали в містах Сталіно, Макіївка, Ясинувата, Маріуполь.

Накази й розпорядження. Річні плани, звіти, доповіді про діяльність
воєнторгу і його філіалів, роботу з кадрами. Квартальні плани товарообігу, по
праці й зарплаті. Протоколи загальних зборів працівників воєнторгу. Колективні
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договори й інформації про їх виконання. Листування з Київським військовим
округом, облфінвідділом про кадри.

Донецька обласна контора по оптовій торгівлі м’ясом,
рибою, молокопродуктами
ф. Р-5148, спр. 175, 1956–1965 рр. Опис.
Створена в 1956 р. Організовує та здійснює оптову торгівлю м’ясними, рибними
й молочними продуктами.

Накази. Річні плани по виробництву, праці, оптовій торгівлі контор та
підвідомчих підприємств. Річні звіти з основної діяльності; звіти, довідки, інформації з охорони праці й техніки безпеки, про виконання планів технічних
заходів і впровадження нової техніки. Статистичні звіти про чисельність і склад
фахівців.

Донецьке обласне виробничо-торговельне об’єднання
громадського харчування
ф. Р-6746, спр. 725, 1977–1992 рр. Опис.
Створене в жовтні 1977 р. як управління громадського харчування Донецького
облвиконкому, у березні 1991 р. реорганізоване в обласне виробничо-торговельне об’єднання громадського харчування. Здійснювало керівництво й контроль за
роботою організацій і підприємств громадського харчування на території області. Ліквідоване у вересні 1992 р.

Паспорт управління (1984). Статут об’єднання (1991). Накази, розпорядження. Протоколи засідань колегії, кулінарної ради. Плани по праці, товарообігу, реалізації продукції власного виробництва, фінансові плани. Звіти про виконання планів по праці, розвиток вузькоспеціалізованої мережі, впровадження
прогресивних форм обслуговування населення, наукову організацію праці,
впровадження передового досвіду, про поліпшення якості й асортиментів продукції, що випускається, по основній діяльності, про склад і рух кадрів. Технологічні карти нових фірмових блюд і виробів. Річні звіти з основної діяльності
підвідомчих організацій і підприємств. Списки організацій і підприємств громадського харчування в містах і районах області.

Донецький трест їдалень і ресторанів облвиконкому
ф. Р-3775, спр. 343, 1943–1966 рр. Описи.
Створений для організації громадського харчування на території області. Відновив свою діяльність в 1943 р. Здійснював керівництво й контроль за роботою
організацій і підприємств громадського харчування в області. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6211, 1934–1941, 1943–1954, 1963–1987).

Статут. Накази з основної діяльності. Річні плани, звіти. Статзвіти по
праці та заробітній платі, про витрати продуктів, про технічне обладнання
підприємств. Інформації про стан харчування. Протоколи виробничих нарад.
Прейскуранти цін на 1947 р. Документи про відміну карткової системи та порядок торгівлі без карток. Норми виробки та розцінки. Аналізи господарської
діяльності тресту. Матеріали про нагородження. Документи роботи профспілки тресту.
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Відділ громадського харчування виконкому Донецької
міської ради депутатів трудящих
ф. Р-6488, спр. 93, 1968–1976 рр. Опис.
Створений у січні 1968 р. Здійснював керівництво й контроль за роботою організацій і підприємств громадського харчування на території м.Донецька.

Накази. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи відділу, звіти, відомості про дислокацію мережі підприємств громадського харчування, виконання
планів товарообігу, роботу відділу. Довідки, інформації про впровадження нових форм обслуговування на підприємствах громадського харчування, проведення виставок і конкурсів.

Трест залізничних ресторанів і буфетів Донецької залізниці
ф. Р-5155, спр. 202, 1943–1964 рр. Опис.
Створений в 1953 р. на базі двох ліквідованих контор – державних контор буфетів і ресторанів Південної Донецької залізниці та Північної Донецької залізниці. Підпорядковувався спочатку Всесоюзному об’єднанню дорожніх буфетів
і ресторанів Міністерства торгівлі СРСР, потім – Республіканській конторі
“Укрдорресторан” Міністерства торгівлі УРСР. В 1967 р. трест був розподілений
на Донецький і Луганський трести дорожніх ресторанів. Основні функції – обслуговування пасажирів залізниці харчуванням.

Накази, розпорядження. Річні звіти з основної діяльності, про виконання
норм виробітків, випуск продукції, економію сировини, по кадрам. Протоколи
нарад директорів, виробничих нарад, громадських судів. Основні контрольні
цифри. Мережа підприємств. Документи про перехід на 7-годинний робітничий
день (1960 р.). Технологія приготування блюд. Матеріали про соцзмагання.

Державні союзного значення контори залізничних ресторанів і буфетів
2 фонди, спр. 93, 1946–1953 рр. Описи.
Дати створення не встановлені. Ліквідовані в листопаді 1953 р.

Накази розпорядження по конторах, плани торгово-виробничої діяльності, звіти про роботу контор. Аналізи діяльності підвідомчих підприємств.
Документи про присвоєння розрядів підприємствам, звіти про виконання норм
виробітку, штатні розписи, кошториси витрат.
Південно-Донецької залізниці, ф. Р-5157, спр. 52, 1946–1953 рр.
Північно-Донецької залізниці, ф. Р-5156, спр. 41, 1946–1953 рр.

Управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі
в Донецькій області
ф. Р-6366, спр. 360, 1965–1992 рр. Опис.
Створене в 1965 р. Здійснювало контроль за дотриманням якості виробництва,
зберігання та реалізації товарів. Ліквідоване в січні 1992 р.

Накази. Протоколи виробничих нарад. Плани, звіти, довідки перевірок,
інформації про результати перевірок якості продовольчих і непродовольчих
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товарів, про контроль за дотриманням правил торгівлі і якості товарів на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування.
Накази управління на застосування економічних санкцій до підприємств
промисловості, торгівлі й громадського харчування за випуск і реалізацію недоброякісної продукції. Ліквідаційний баланс (1992).

Донецьке обласне торгово-виробниче підприємство
по переробці риби й реалізації рибних товарів “Донецькриба”
ф. Р-6772, спр. 478, 1977–1990 рр. Опис.
Створене в грудні 1976 р. Організовує та здійснює завезення, зберігання та оптову торгівлю рибою і риботоварами, переробку рибної сировини й реалізацію
риби й рибопродуктів через підконтрольні фірмові магазини роздрібної торгівлі
й підприємства громадського харчування на території Донецької області.

Накази. Протоколи виробничих нарад, засідань дегустаційної ради, засідань ради директорів, кулінарної ради. Тексти виступів працівників об’єднання
на засіданнях ради директорів. Перспективні плани соціально-економічного
розвитку об’єднання. Річні плани по праці, виробництву, реалізації, товарообігу, прибутку.
Документи, підготовлені до засідань Ради директорів об’єднання, по
переходу об’єднання та підвідомчих підприємств на нові умови економічного
стимулювання та оплати праці, про розвиток і впровадження бригадної форми
організації праці, по перевірці виконання колективних договорів, про роботу
ради по управлінню якістю; про участь об’єднання у Всесоюзному й республіканському соціалістичному змаганні.
Річні, зведені статистичні звіти, довідки-інформації про поставки й реалізацію риботоварів. Рішення балансових комісій, баланси виробничих потужностей об’єднання, прибутків і витрат об’єднання. Листування з республіканським, обласним управлінням торгівлі й підвідомчих підприємств про стан
фірмової торгівлі; з основних питань діяльності об’єднання. Фотоальбоми.

Донецька обласна контора Всесоюзного об’єднання
по торгівлі з іноземцями в СРСР (Торгзін)
ф. Р-1049, спр. 8, 1932–1936 рр. Опис.
Створена в 1932 р. Здійснювала організацію та безпосереднє керівництво торговельною та валютно-фінансовою діяльністю торговельної мережі Торгзіну в
області. Ліквідована в лютому 1936 р.

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Уповноваженого Наркомзовнішторгу СРСР на Україні,
Всесоюзного об’єднання та Всеукраїнської контори Торгзіну про імпортно-експортні й валютні плани, порядок кредитування, боротьбу з розкраданнями й
зловживаннями в системі Торгзіну, поліпшення роботи обласних контор, забезпечення торговельної мережі кваліфікованими кадрами.
Плани реалізації товарів і залучення валюти й валютних цінностей. Доповідні записки, акти про результати обстеження контори й торговельної мережі. Списки, характеристики, посвідчення працівників контори й підвідомчих
організацій.
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Бахмутське агентство транспортної контори
Всеукраїнського кооперативного союзу
ф. Р-2363, спр. 42, 1919–1923 рр. Описи.
Створене й діяло в 20-і рр.

Положення, інструкції, накази, циркуляри Уповноваженої Ради праці й
оборони та листування з особливою продовольчою комісією про постачання
Донецької трудової армії, вивіз солі з України та Криму. Особові справи, посвідчення співробітників.

Сталінське агентство першого українського пайового
товариства “Навантаження”
ф. Р-1444, спр. 2, 1925–1927 рр. Опис.
Створене 31 грудня 1924 р. Діяло в 20-і роки.

Інструкції, циркуляри та листування про діяльність товариства, про кадри. Списки робітників.

Маріупольська контора споживчого товариства “Центросоюз”
ф. Р-2855, спр. 41, 1919, 1920, 1923 рр. Опис.
Займалася заготівлею продовольчих і промислових товарів для установ і організацій Маріупольського повіту.

Циркуляри, протоколи засідань колегії Південного управління “Центросоюзу”. Листування з конторами, Маріупольським портом про заготівлю хліба,
олійних культур, перевезення вугілля. Договори з організаціями про заготівлю
продовольства, добрив, промтоварів. Протоколи засідань кооперативного бюро
по заготівлі продуктів. Книга реєстрації виконаних договорів з установами й
організаціями по заготівлі товарів.

Костянтинівське представництво тресту ПівнічноЗахідного акціонерного торгового товариства
ф.Р-2589, спр.1, 1925–1927 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі. Займалося питаннями торгівлі.

Листування.

Донецька контора Всеукраїнського торгово-промислового
акціонерного товариства
ф. Р-2408, спр.1, 1923–1924 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі. Займалася заготівлею, переробкою і торгівлею промисловими товарами.

Платіжні зобов’язання громадян.
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Сталінська контора акціонерного товариства торгівлі
хлібними і сільськогосподарськими продуктами
“Хлібопродукт”
ф. Р-1440, спр. 12, 1923–1928 рр. Опис.
Організована в 1923 р. Займалася заготівлею хлібних і інших сільськогосподарських продуктів. Ліквідована в 1928 р.

Постанови, накази, циркуляри Наркомату внутрішньої торгівлі, акціонерного товариства “Хлібопродукт” про організацію хлібних резервів, про ведення
обліку й забезпечення збереження хлібного фонду, про обмеження помолу борошна на млинах.
Листування з Українським борошномельним трестом про якість продукції, що випускається, роботу й охорону елеваторів, млинів, складів. Виписки із протоколів засідань бюро Сталінського окружкому КП(б)У, листування
зі Сталінською окружною КК-РКІ про хлібозаготівлі, роботу “Укрхлібу”, про
внутрішню торгівлю та кооперацію.

Донецька районна контора Українського борошномельного
тресту “Укрбот”, м. Артемівськ
ф. Р-1501, спр. 32, 1923–1929 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і рр. Займалася заготівлею, переробкою, зберіганням зерна й збутом готової продукції.
Циркуляри, інструкції Наркоматів продовольства й торгівлі УРСР, трестів
“Укрбот” і “Укрхліб” та листування з ними про заготівлю, переробку й зберігання зерна, хлібозаготівлю, регулювання цін на зерно, боротьбу з хабарництвом
і спекуляцією, про відкриття нових заготівельних і зсипних пунктів, про постачання Донбасу борошном, про експорт пшениці. Відомості про дислокацію
контори й млинів. Списки працівників контори, млинів, пунктів.

Контори акціонерного товариства “Союзхліб”
2 фонди, спр. 43, 1927–1932 рр. Описи.
Створені в жовтні 1927 р. Займалися виробництвом державного хлібного фонду,
контролювали стан хлібних запасів, хід хлібозаготівель у Донбасі. Ліквідовані в
1932 р.

Циркуляри Всесоюзного акціонерного товариства “Союзхліб”, Всеукраїнської контори “Союзхліб”, Наркомату торгівлі СРСР, окрвиконкомів, окружних відділів ДПУ й листування з ними про контроль за станом державного
хлібного фонду й хлібних резервів, бронювання державного недоторканного
хлібного фонду, боротьбу зі спекуляцією зерном і борошном, темпи хлібозаготівлі, про відвантаження зерна й борошна робітничим кооперативам. Протоколи засідань комісії по “чистці” апарату контор і млинів. Списки іноземнопідданих, що працюють на підприємствах контор “Союзхлібу”.
Артемівська, ф. Р-2294, спр. 12, 1927–1930 рр.
Сталінська, ф. Р-2560, спр. 31, 1928–1932 рр.
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Донецьке обласне управління хлібопродуктів
ф. Р-4606, спр. 2069, 1940, 1942–1977 рр. Опис.
Створене в 1938 р. як обласна контора “Південьзаготзерно”. В 1957–1961 рр.
іменувалося обласним управлінням хлібопродуктів, в 1961–1965 рр. – обласним
управлінням заготівель, в 1965–1969 рр. – обласним управлінням хлібопродуктів
і комбікормової промисловості. З 1969 р. – Донецьке обласне управління хлібопродуктів. Відає організацією заготівлі, прийому, розміщення та реалізації
хлібопродуктів, експлуатації елеваторно-складського й зерносушильного устаткування.

Циркуляри, інструкції вищих органів і управління. Протоколи засідань
ради директорів хлібоприймальних і переробних пунктів. П’ятирічні й річні
плани, звіти, листування управління та підвідомчих підприємств про діяльність,
кількість і якість переробленого зерна, заготівлю та зберігання хлібопродуктів,
кількість і місткість складських приміщень, наявність устаткування і його експлуатацію, технології переробки зерна, впровадження винаходів і рацпропозицій, механізацію вантажно-розвантажувальних робіт, роботу ради НОТ.
Титульні списки капітальних вкладень. Акти вводу в експлуатацію завершених об’єктів будівництва. Протоколи виробничих нарад, профспілкових
зборів.

Донецька обласна державна хлібна інспекція Міністерства
заготівель УРСР
ф. Р-6583, спр. 149, 1953–1983 рр. Опис.
Створена в 1947 р. і є органом, що контролює та інспектує з питань якості й збереженості хлібопродуктів.

Протоколи виробничих нарад. Плани роботи з контролю за схоронністю
хліба, звіти про їх виконання. Річні звіти з основної діяльності інспекції, про
роботу лабораторії.

Управління державної хлібної інспекції
Маріупольського порту
ф. Р-1551, спр. 7, 1926–1928 рр. Опис.
Створене відповідно Положення про портову хлібну інспекцію, яке було затверджене Українською економічною радою 11 вересня 1923 р. Підпорядковувалося державній хлібній інспекції НК продовольствія СРСР, з 1924 р. – Наркомату
торгівлі. Діяльність установи простежується до 1928 р. Займалося контролем за
прийманням та перевезенням хлібу через порт, установлення якості зерна, станом складів для зерна. Ліквідоване відповідно постанови ВЦВК і РНК СРСР від
11 лютого 1934 р.

Циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі
СРСР, управління державної хлібної інспекції СРСР про кондиційні норми і видачу сертифікатів на експортне зерно. Бюлетень Управління Державної хлібної
інспекції СРСР про якість зерна врожаю 1927 р. 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 р.). Акти,
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повідомлення про перевірки якості зерна, придатності складів і елеваторів для
збереження експертного зерна. Списки співробітників.

Маріупольська експортна контора торговельного
підприємства по експорту Донецького мінерального палива
ф. Р-1975, спр. 68, 1924–1941 рр. Опис.
Створена в жовтні 1924 р. Була транзитною організацією по вивозу палива
за кордон. Перебувала в підпорядкуванні Експортвугілля, з 1926 р. – тресту
“Донвугілля”,з 1930 р. – “Союзвугілля”, з 1931 р. – Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР. Ліквідована в серпні 1939 р. У фонді є документи німецькою і французькою мовами.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої торгівлі
СРСР, Експортвугілля, тресту “Донвугілля”, “Союзвугілля”, “Союзвуглеекспорту” про організацію експорту Донецького палива, про хід експортних кампаній,
виконання планів і укладання договорів на перевезення вугілля та відправлення
іноземних судів, нормування, охорону й оплату праці. Протоколи й виписки з
протоколів економічних нарад при Маріупольському окрвиконкомі, обласних
нарад по експорту.
Плани експорту донецького вугілля, експортних морських перевезень із
портів СРСР. Оперативні звіти, доповіді про роботу контори по експорту вугілля. Кон’юнктурний огляд по експорту донецького палива (1932). Договори з
іноземними фірмами про відвантаження та прийом товарів. Характеристики,
особові справи, списки працівників контори й гавані.

Управління по заготівлях і постачанню паливом
населення, комунально-побутових підприємств і установ
(Облпаливо) Донецького облвиконкому
ф. Р-6591, спр. 105, 1973–1980 рр. Опис.
Створене в грудні 1973 р. Забезпечує паливом міське й сільське населення, комунально-побутові підприємства й установи.

Накази. Річні виробничі й фінансові плани, звіти з основної діяльності.
Відомості, звіти про реалізацію побутових послуг населенню, роботу з кадрами, надходження та реалізацію палива. Фондові повідомлення та річні плани
управління по поставкам і реалізації палива. Річні бухгалтерські звіти управління та підвідомчих організацій.

Уповноважений Ради війскової промисловості України
по Донецькій губернії, м. Бахмут
ф. Р-2650, спр. 11, 1921 р. Опис.
Створений для організації постачання Червоної Армії та флоту військовою технікою, боєприпасами, обмундируванням, продовольством.

Протоколи нарад уповноважених від ЦПКП, Донгубвідділу ВСГ по постачанню кам’яновугільної промисловості технікою, виконанню військових замовлень. Виробнича програма, листування з Донгубраднаргоспом, губвійськкоматом, заводами про виготовлення та відпуск продукції для військових установ.
Списки співробітників.
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Відділи військово-продовольчого постачання
3 фонди, спр. 122, 1920–1922 рр. Описи.
Створені в 1920 р. для забезпечення своєчасного постачання продовольством
і фуражем військових частин, розташованих на території Донецької губернії.
Ліквідовані в 1922 р.

Положення, постанови, накази, циркуляри, інструкції Реввійськкомату
Республіки, Наркомпроду УРСР, Донгубвійськкомату про організацію та ліквідацію відділів військово-продовольчого постачання, про перехід до нової економічної політики, військово-продовольче постачання. Доповіді, відомості про
роботу Донецького губернського, повітових відділів військово-продовольчого
постачання, дислокацію військових частин на території Донецької губернії.
Анкети, посвідчення, списки співробітників Донецького губернського й
повітового відділів військово-продовольчого постачання, продробітників.
Гришинський повітовий, ф. Р-2724, спр. 25, 1920–1921 рр.
Єнакієвський повітовий, ф Р-2130, спр. 64, 1920–1921 рр
Донецький губернський, ф. Р-2128, спр. 33, 1920–1922 рр.

Державна інспекція по закупівлях і якості
сільськогосподарських продуктів по Донецькій області
ф. Р-6615, спр. 203, 1970–1984 рр. Опис.
Створена в березні 1970 р. Головним завданням є забезпечення виконання державних планів закупівель сільськогосподарських продуктів.

Річні плани заготівель сільськогосподарських продуктів, показники й
відомості виконання договорів контрактації сільгосппродуктів по області, із
продажу державі зернових та олійних культур. Річні відомості про виконання
планів по продажу державі продукції тваринництва й про якість молока. Інформації інспекції з питань закупівель і якості сільськогосподарських продуктів по
області. Аналізи виконання планів і завдань по закупівлях худоби, птиці, яєць.

Донецьке територіальне управління по комплектації
та постачанню “Головпостачспецбуд”
ф. Р-5158, спр. 76, 1943–1966 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.
Підпорядковувалося Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР.

Накази, звіти з основної діяльності управління та підвідомчих організацій. Акти документальних ревізій, штатні розписи й кошториси витрат.

Донецьке Головне територіальне управління Державного
комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню
“Донецькголовпостачання”
ф. Р-6319, спр. 802, 1965–1983 рр. Опис.
Створене в грудні 1965 р. Здійснює заходи щодо організації раціональних господарських зв’язків між постачальниками й споживачами продукції.
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Накази. Річні й зведені звіти управління та підвідомчих організацій з
основної діяльності, по капіталовкладенням, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, виконанню плану по капбудівництву, праці, плану кооперативних поставок, про поставки продукції на експорт підприємствами Донецького регіону й пояснювальні записки до них. Річні фінансові плани й баланси
прибутків і видатків управління та підвідомчих організацій. Річні плани управління по децентралізованим заготівлям, обсягам поставок і оптовій реалізації
продукції, звіти про їх виконання.
Технічні паспорти управління, підвідомчих організацій і підприємств
торгівлі. Звіти, пояснювальні записки по фінансово-господарській діяльності
управління та підвідомчих організацій, про чисельність працівників апарату
управління та про розподіл всіх працюючих по займаних посадах.

Донецьке обласне управління постачання й збуту
(“Донецькоблпостачзбут”) Головного управління
по матеріально-технічному постачанню
при Раді Міністрів УРСР
ф. Р-3777, спр. 121, 1957–1975 рр. Опис.
Створене в 1957 р. Здійснювало матеріально-технічне постачання промислових
і будівельних підприємств місцевого підпорядкування, реалізацію фондової та
планової продукції, збут продукції, виготовленої підприємствами, підвідомчими
облвиконкому. З лютого 1969 р. підпорядковувалося Головпостачанню при Раді
Міністрів УРСР.

Рішення облвиконкому про створення управління і його діяльність, про
затвердження положення про “Облпостзбут”. Накази. Протоколи виробничих
нарад управління. Річні фінансові плани й плани товарообігу, відомості про їх
виконання. Звіти про виконання планів по праці, роботі з кадрами, чисельність
працівників апарату управління та розподіл всіх працівників по займаним посадам.

Сталінська міжобласна база Головного управління
матеріально-технічного постачання Міністерства місцевої
паливної промисловості УРСР
ф. Р-2762, спр. 26, 1946–1955 рр. Описи.
Створена в 1946 р., займалася організацією постачання технічними матеріалами, устаткуванням підприємств Міністерства місцевої паливної промисловості
УРСР. Ліквідована в 1953 р.

Накази. Річні плани товарообігу. Річні звіти з основної діяльності.

Головне управління матеріально-технічного постачання
Міністерства вугільної промисловості УРСР
(Головпостачання МВП УРСР)
ф. Р-2751, спр. 34, 1954–1958 рр. Описи.
Створене в травні 1955 р. Здійснювало матеріально-технічне постачання головних управлінь, підприємств і організацій МВП УРСР. Ліквідоване в лютому
1958 р.
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Накази Міністерства вугільної промисловості УРСР і Головпостачання. Річні плани з основної діяльності, бухгалтерські звіти Головпостачання та
підвідомчих організацій. Ліквідаційний баланс.

Донецьке товарно-транспортне управління
“Головнафтопостзбуту”
ф. Р-4688, спр. 317, 1943–1967 рр. Опис.
Створене в довоєнні роки. Відновило свою діяльність в 1943 р. Управління неоднаразово змінювало своє підпорядкування. Основні функції – забезпечення
підприємства народного господарства нафтопродуктами. До складу управління
входили нафтобази Донецької та Луганської областей.

Накази. Річні плани, звіти з основної діяльності, по капітальним вкладенням, по праці, про постачання нафтопродуктів, про кількість та якість продукції, з техніки безпеки. Річні звіти нафтобаз. Акти приймання в дію об’єктів
будівництва. Документи про нагородження.

Сталінське обласне управління матеріально-технічного
постачання та ремонтно-технічних станцій Міністерства
сільського господарства УРСР
ф. Р-5046, спр. 126, 1943–1960 рр. Опис.
Створене в довоєнний період як Сталінська обласна контора “Сільгосппостачання”, із червня 1953 р. – облуправління матеріально-технічного постачання
“Укрголовсільгосппостачання”, із квітня 1959 р. – Сталінське облуправління
матеріально-технічного постачання та РТС. Займалося постачанням колгоспів і
радгоспів технікою, запасними частинами. Ліквідоване в 1960 р.

Накази. Виробничо-фінансові плани, плани матеріально-технічного постачання РТС і звіти про їх виконання. Плани по праці. Річні звіти з основної
діяльності управління та підвідомчих організацій, по кадрам. Відомості про
паспортизацію підвідомчих майстерень.

Контори, відділення, бази постачання та збуту
32 фонди, спр. 1728, 1933–1935, 1939–1940, 1943–1962 рр. Описи.
Діяльність організацій простежується протягом 1933–1935, 1939–1940, 1943–
1962 рр.
Займалися матеріально-технічним постачанням і збутом продукції.

Положення про контори. Накази з основної діяльності. Річні плани товарообігів, заготівель, звіти з основної діяльності по кадрам, бухгалтерські звіти.
Річні фінансові плани по праці, річні статзвіти про наявність фахівців. Протоколи виробничих нарад загальних зборів робітників та службовців. Річні звіти
про реалізацію фондів на матеріали й устаткування. Листування з вищестоящими організаціями з фінансових питань, з торговельними організаціями про
реалізацію товарів. Штатні розписи кошторису прибутків і витрат. Особові рахунки, відомості на видачу зарплати, особові справи робітників та службовців.
Контори:
Артемівська міжобласна контора “Постачхімпром”, ф. Р-2776, спр. 14, 1939–1940 рр.
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Донбаська контора Головпостачання Міністерства промисловості будматеріалів
УРСР, ф. Р-2741, спр. 73, 1944–1958 рр.
Донбаська контора постачання “Донсвинорадгосппостачання”, м. Артемівськ,
ф. Р-2791, спр. 3, 1933, 1935 рр.
Донбаська контора Головного управління матеріально-технічного постачання
Міністерства верстатобудівної промисловості СРСР, ф. Р-2846, спр. 62, 1944–
1954 рр.
Донецька контора “Постелектро” Головпостачання Міністерства електростанцій
СРСР, ф. Р-2185, спр. 4, 1945–1950 рр.
Донецьке обласне відділення “Союзрадгосппостачання” Всесоюзного тресту по
постачанню зернових і тваринницьких радгоспів, ф. Р-2784, спр. 1, 1934 р.
Сталінська міжобласна контора головпостачання Міністерства харчової промисловості УРСР, ф. Р-1905, спр. 4, 1944–1947 рр.
Сталінська обласна контора Головпостачання Міністерства сільськогосподарського машинобудування СРСР, ф. Р-2144, спр. 8, 1943–1950 рр.
Сталінська контора Головтехпостачнафти Міністерства нафтової промисловості
СРСР, ф. Р-2739, спр. 163, 1944–1958 рр.
Сталінська контора газового паливного постачання та збуту Головного управління газової паливної промисловості при РМ СРСР, ф. Р-2740, спр. 52, 1945–
1949 рр.
Сталінська контора Головпостачання Міністерства важкого машинобудування
СРСР, ф. Р-2746, спр. 111, 1943–1957 рр.
Сталінська міжобласна контора Головпостачання Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, ф. Р-2747, спр. 7, 1955–1958 рр.
Сталінська контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства автомобільної промисловості СРСР, ф. Р-2748, спр. 22, 1944–
1952 рр.
Сталінська контора Головхімпостачання Міністерства хімічної промисловості
СРСР, ф. Р-2749, спр. 170, 1943–1958 рр.
Сталінська міжобласна контора Головпостачання Міністерства вугільної промисловості УРСР, ф. Р-2750, спр. 105, 1943–1957 рр.
Сталінське міжобласне відділення Всеукраїнського республіканського тресту по
постачанню комунальних підприємств, ф. Р-2699, спр. 91, 1946–1957 рр.
Сталінська паливна контора “Укрголовхарчпостачання”, ф. Р-2987, спр. 25,
1944–1954 рр.
Сталінська обласна контора із збуття рибної продукції Української республіканської контори “Головрибзбут”, ф. Р-3704, спр. 46, 1943–1955 рр.
Сталінська обласна контора постачання й збуту обласного управління промкооппостачзбуту, ф. Р-4672, спр. 113, 1953–1961 рр.
Сталінська міжобласна заготівельно-постачальницька контора “Укрголовбудпостачання”, ф. Р-4673, спр. 85, 1944–1958 рр.
Сталінська міжобласна контора Головпостзбуту Міністерства промбудматеріалів
УРСР, ф. Р-4578, спр. 146, 1944–1958 рр.
Сталінська міжрайонна обласна контора “Укрм’ясомолпостачання”, ф. Р-2768,
спр. 11, 1946–1948 рр.
Сталінська міжобласна контора Головпостачання Міністерства місцевої й паливної промисловості УРСР, ф. Р-2761, спр. 36, 1944–1957 рр.
Сталінська обласна контора Головм’ясомолзбуту Міністерства м’ясної й молочної промисловості СРСР, ф. Р-1998, спр. 18, 1943–1948 рр.
Сталінська вугільно-збутова контора “Вуглепостачзбут”, ф. Р-2177, спр. 6, 1944–
1949 рр.
Бази:
База постачання Донецького обласного відділу народної освіти, ф. Р-3781,
спр. 171, 1944–1962 рр.
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База постачання Донецького облздороввідділу, ф. Р-4569, спр. 97, 1946–1962 рр.
Путилівська матеріально-технічна база Сталінської міжобласної контори “Головпостачання”, ф. Р-2752, спр. 32, 1945–1953 рр.
Бази Сталінської обласної контори по збуту продукції м’ясної й молочної
промисловості:
Макіївська міська, ф. Р-2014, спр. 16, 1943–1947 рр.
Маріупольська міська, ф. Р-2013, спр. 9, 1944–1947 рр.
Микитівська міська база, ф. Р-2015, спр. 13, 1943–1947 рр.
Сталінська міська, ф. Р-1999, спр. 14, 1943–1947 рр.

Управління уповноважених Міністерства заготівель СРСР
по Сталінській області і її районах
11 фондів, спр. 286, 1943–1956 рр. Описи.
Організовані в 1938 р. З 15 березня 1953 р. увійшли до складу відповідних управлінь сільського господарства й заготівель, з 21 листопада 1953 р. відновили
роботу як самостійні управління.
Ліквідовані в 1956 р. Здійснювали контроль за виконанням колгоспами, радгоспами, індивідуальними господарствами держпостачання продуктів сільського
господарства, керували діяльністю заготівельних організацій області.

Постанови, розпорядження РМ СРСР і ЦК КПРС, РМ УРСР і ЦК КПУ з
питань заготівель сільгосппродуктів; накази по управлінням з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад; плани державних поставок сільськогосподарських продуктів. Відомості, довідки, звіти про виконання планів поставок;
заключні звіти по нарахуванню держпостачання і додатки до них; річні фінансові звіти; зведені баланси районних управлінь; акти ревізій. Особові справи
співробітників, відомості нарахування заробітної плати, штатні розписи.
Обласне, ф. Р-2587, спр. 104, 1944–1956 рр.
Районні:
Авдіївське, ф. Р-4698, спр. 16, 1943–1952 рр.
Будьоннівське, ф. Р-5319, спр. 9, 1953–1956 рр.
Володарське, ф. Р-3085, спр. 16, 1943–1956 рр.
по м. Жданову, ф. Р-4615, спр. 42, 1944–1956 рр.
Краснолиманське, ф. Р-3327, спр. 17, 1946–1954 рр.
Першотравневе, ф. Р-3241, спр. 11, 1944–1955 рр.
Селидівське, ф. Р-3942, спр. 29, 1946–1955 рр.
Сніжнянське, ф. Р-2989, спр. 10, 1943–1955 рр.
Тельманівське, ф. Р-4143, спр. 5, 1946–1949 рр.
Харцизьке, ф. Р-6073, спр. 27, 1943–1954 рр.

Заготівельні контори
9 фондів, спр. 278, 1922, 1940, 1943–1962 рр. Описи.
Створювалися в 40-і рр.
Займалися заготівлею, товарообміном продукції.

Розпорядження особливого продовольчого комітету з постачання трудової армії. Акти перевірок млинів, відомості про надходження податків.
Протоколи засідань комісії з обстеження маслоробень; договір Юзівської
повітової комісії по здачі в оренду борошномельно-круп’яних підприємств
із орендарями і їх зобов’язання. Протоколи обласних нарад представників
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заготівельних контор, плани заготівель вторсировини, по праці; річні звіти з
основної діяльності контор, по кадрам. Особові справи, списки співробітників.
Обласні:
Каранська державна господарсько-заготівельна контора Маріупольського повітового продовольчого комітету, ф. Р-2118, спр. 1, 1922 р.
Маріупольська державна господарсько-заготівельна контора, ф. Р-2117, спр. 1,
1922 р.
Сталінська обласна контора “Головутильсировина” Міністерства легкої промисловості СРСР, ф. Р-2764, спр. 234, 1943–1958 рр.
Сталінська обласна контора “Заготхуд Півдня” Наркомату м’ясної й молочної
промисловості, ф. Р-2816, спр. 1, 1940 р.
Сталінська обласна контора “Заготсіно” Міністерства заготівель СРСР, ф. Р-4324,
спр. 13, 1943–1952 рр.
Сталінська обласна контора “Головзаготсортзерно” Міністерства заготівель
СРСР, ф. Р-4429, спр. 11, 1948–1951 рр.
Міжрайонні:
Красноармійська міжрайонна заготівельна контора “Головутильсировина”,
ф. Р-2765, спр. 2, 1950–1956 рр.
Ясинуватська міжрайонна заготівельна контора “Головвторсировина”, ф. Р-2766,
спр. 2, 1948–1956 рр.
Районні:
Інспекція Костянтинівського району, ф. Р-5881, спр. 13, 1958–1962 рр.

Донецький губернський кооперативний комітет
ф. Р-2353, спр. 4, 1921–1924 рр. Опис.
Створений на підставі постанови РНК УРСР від 31 січня 1922 р. Діяв при губвиконкомі, керував всіма видами кооперації в губернії. Ліквідований в 1925 р. у
зв’язку з ліквідацією губернії.

Реєстри реєстрації кооперативних товариств і союзів.

Рада Південно-Східних кооперативних з’їздів
ф. Р-2391, спр. 1, 1919–1920 рр. Опис.
Дата створення та ліквідації не відомі. Керувала роботою і здійснювала контроль
за діяльністю кооперативів регіону.

Листування.

Окружні спілки сільськогосподарської, кредитної та кущово-промислової кооперації
6 фондів, спр. 63, 1923–1930 рр. Описи.
Створені в 1923 р. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів фінансів і торгівлі УРСР,
Укрсільбанку, Всеукраїнського союзу сільськогосподарської кооперації, окружних виконкомів про порядок кредитування бідноти, організацію та проведення
посівних і заготівельних кампаній, збор врожаю, постачання сільськогосподарськими машинами, проведення перевиборів сільськогосподарської кооперації.
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Протоколи технічних нарад хлібозаготівельників. Доповідні записки, інформації про стан сільськогосподарських об’єднань. Акти обстеження артілей,
доповіді про стан споживчої кооперації, листування із правлінням Всеукраїн
ського кооперативно-промислового кредитного союзу про кредитування колгоспів.
Артемівський окружний союз кустарно-промислових кооперативів “Арткустпромсоюз”, ф. Р-1511, спр. 6, 1927–1930 рр.
Артемівський окружний сільськогосподарський кредитний кооперативний союз,
ф. Р-1516, спр. 15, 1923–1930 рр.
Маріупольський окружний союз сільськогосподарської й зернової кооперації,
ф. Р-1372, спр. 20, 1928–1930 рр.
Окружні союзи скотарсько-молочної кооперації (об’єднаний фонд). ф. Р-1043,
спр. 14, 1927–1930 рр.
Сталінський окружний союз плодоовочевої, пасічницької й насінної кооперації
“Агрокультура”, ф. Р-22, спр. 1, 1929–1930 рр.
Сталінський окружний союз сільськогосподарських колективів, ф. Р-1442,
спр. 7, 1929–1930 рр.

Правління млина Маріупольського спілки кредитних
кооперативів при станції Волноваха
ф. Р-2121, спр. 1, 1920 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Протокол загальних зборів членів кооперативу. Листування.

Маріупольська контора Всеукраїнського кооперативної
спілки (Вукоспілка), м. Маріуполь
ф. Р-2362, спр. 32, 1920–1923 рр. Опис.
Створена й діяла в 20-і роки.

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, Донецьких губернських, Маріупольського повітового виконкомів про організацію та діяльність української
споживчої кооперації, ревізії кооперативних організацій, перереєстрації виробничих артілей. Протоколи засідань комітету цін при Маріупольському повітовому фінансовому відділі про встановлення цін на товари. Копії договорів
контори з Наркоматом продовольства УРСР, союзом рибалок м. Маріуполя про
улов і заготівлю риби.
Листування із заготівельними пунктами про закупівлю та засолювання
риби, поставки фуражу, про обмін продуктів на рибу. Акти спеціальної комісії з
обстеження рибних промислів Азово-Чорноморського узбережжя (1922).

Правління спілки робітничих кооперативів
Гришинського району
ф. Р-2170, спр. 1, 1917–1919 рр. Опис.
Діяло на початку 20-го сторіччя. Здійснювало керівництво і контроль за діяльністю кооперативних об’єднань на території району.

Статути товариств споживачів рудників. Протоколи з’їзду уповноважених. Листування про вступ до спілки.
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Донецьке губернське військово-споживче товариство,
м. Бахмут
ф. Р-2701, спр. 105, 1922–1924 рр. Опис.
Створене в жовтні 1922 р. Поєднувало кооперативні організації армії, міліції,
частин особливого призначення. Займалося постачанням будівельними й промисловими матеріалами, поставкою для армії предметів постачання та устаткування. Ліквідоване в листопаді 1924 р.

Протоколи засідань 1-го губернського з’їзду уповноважених військових
кооперативів (1922), засідань товариства військових кооперативів, загальних
зборів військовослужбовців і червоноармійців. Звіти й доповіді про роботу товариства. Листування про участь кооперації у весняних посівних кампаніях,
про стягнення податків з пайовиків, заготівлю продуктів харчування та сировини (1922–1924). Договори на виконання замовлень. Статути товариства й військових кооперативів. Акти обстеження військових кооперативів. Списки членів
кооперативів, анкети службовців військових кооперативів. Заяви про прийом до
членів кооперативів.

Старший інспектор Головного управління
промислової та споживчої кооперації при Раді Міністрів
СРСР по Сталінській області, м. Сталіно
ф. Р-2131, спр. 52, 1947–1950 рр. Опис.
Апарат старшого інспектора створений у березні 1947 р. Ліквідований в 1950 р.

Накази. Квартальні плани й річні звіти про роботу апарату старшого інспектора, статистичні звіти про діяльність обласних об’єднань промислової та
споживчої кооперації. Доповідні записки про обстеження артілей. Листування
з Головним управлінням промислової та споживчої кооперації про зміну оплати
праці працівникам кооперації, про розширення міської торгівлі, злиття артілей,
розподіл прибутку, перевірку кооперативних організацій.

Кооперативні об’єднання
Донецька обласна спілка споживчих товариств
(облспоживспілка)
ф. Р-4603, спр. 3542, 1943–1994 рр. Опис.
Створена в 1938 р. Координує роботу споживчої кооперації області.

Районні споживчі товариства та спілки споживчих
товариств
8 фондів, спр. 1240, 1924–1925, 1928–1929, 1943–1984 рр. Описи.
Створені на підставі декрету уряду від 20 березня 1919 р. про єдині
робітничо-селянські товариства споживачів. З 1938 року підпорядковувалися
Донецькій облспоживспілці. Організовували сільські споживчі товариства і керували їх роботою. Основний напрямок діяльності – закупівля та торгівля промисловими і продовольчими товарами на селі та в робітничих селищах.
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Великоновосілківська, ф. Р-6763, спр. 136, 1943–1984 рр.
Маріупольська, ф. Р-1948, спр.1, 1924–1925 рр.
Олександрівська, ф. Р-6410, спр. 112, 1965–1975 рр.
Першотравневе, ф. Р-3234, спр. 138, 1943–1976 рр.
Слов’янська, ф. Р-4047, спр. 235, 1943–1975 рр.
Сталінська, ф. Р-20, спр. 1, 1928–1929 рр.
Тельманівська, ф. Р-6766, спр. 77, 1966–1984 рр.
Ясинуватське, ф. Р- 6680, спр. 540, 1949–1980 рр.

Сталінська обласна рада промислової кооперації
(облпромрада)
ф. Р-2813, спр. 2443, 1940, 1943–1960 рр. Опис.
Створена в 1938 р. Керувала і контролювала роботу артілей промислової кооперації області. Ліквідована у жовтні 1960 р. На зберіганні є документи партійної
організації (ф. П-1941, 1936–1940, 1943–1960).

Донецька обласна спілка житлової кооперації
“Доноблжитлоспілки”, м. Сталіно
ф. Р-639, спр. 26, 1932–1935 рр. Опис.
Створена у вересні 1932 р. Ліквідована у грудні 1935 р.

Сталінська обласна спілка кооперації інвалідів
ф. Р-2800, спр. 513, 1943–1953 рр. Опис.
Створена наприкінці 1943 р. Поєднувала і здійснювала керівництво кооперативними промисловими артілями інвалідів. Ліквідована у жовтні 1953 р.

Сталінська обласна швейно-галантерейна культпромспілка
ф. Р-2801, спр. 283, 1944–1956 рр. Опис.
Створена наприкінці 1943 р. Здійснювала керівництво кооперативно-промисловими артілями, що виробляли швейну, галантерейну й текстильну продукцію.
Ліквідована у грудні 1956 р.

Сталінська обласна спілка шкіряно-побутових
промислових артілей Сталінської облпромради
ф. Р-2802, спр. 380, 1944–1956 рр. Опис.
Створена в 1944 р. Керувала промисловими артілями, що здійснювали побутове
обслуговування населення. Ліквідована в 1956 р.

Сталінська обласна спілка метало-меблевих промислових
артілей “Облметалмебліпромспілка”
ф. Р-2803, спр. 448, 1943–1956 рр. Опис.
Створена у травні 1944 р. як Сталінська обласна спілка металообробних
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промислово-кооперативних артілей. У грудні 1954 р. перейменована в Облметалмебліпромспілку. Ліквідована в 1956 р.

Сталінська обласна спілка будівельних, хімічних
і харчових промислових артілей Сталінської облпромради
ф. Р-2804, спр. 292, 1943–1956 рр. Опис.
Створена у вересні 1944 р. як обласна спілка харчових і хімічних промислових
артілей. У грудні 1954 р. перейменована у Сталінську Облбудхімхарчопромспілку. Ліквідована в 1956 р.

Сталінська обласна спілка лісопромислових артілей
“Облліспромспілка”
ф. Р-2805, спр. 112, 1944–1953 рр. Опис.
Створена наприкінці 1943 р. Поєднувала промислові кооперативні артілі, що виробляли меблеву продукцію. Ліквідована у жовтні 1953 р.

Сталінська обласна спілка різних промислів
“Облрізнопромспілка”
ф. Р-2806, спр. 120, 1945–1954 рр. Опис.
Створена в 1944 р. Здійснювала керівництво кооперативними артілями різних
промислів. Ліквідована в 1954 р.

Сталінська обласна вугільнопромислова спілка
“Донпромвугілля”
ф. Р-2176, спр. 173, 1943–1950 рр. Опис.
Створена наприкінці 1943 р. Ліквідована в 1950 р.

Анотація документів кооперативних об’єднань
Статути кооперативних спілок. Постанови, накази, розпорядження президії Укооппромради, обласних та районних спілок. Протоколи з’їздів уповноважених спілок, засідань правлінь кооперативних об’єднань, зборів пайовиків.
Річні виробничо-фінансові плани кооперативних спілок, гірничих виробітків
по шахтам, плани по охороні праці, техніці безпеки, винахідництву, кадрам, товарообігу. Плани розробок шарів і розрахунки вуглевидобутку по шахтам “Донпромвугілля”.
Річні звіти про діяльність артілей, спілок, товариств, про виконання плану
з праці, товарообігу. Річні бухгалтерські звіти. Звіти й листування по працевлаштуванню інвалідів. Відомості про виміри запасів вугілля по шахтам “Донпромвугілля” (1945–1949), закриття шахт. Паспорти шахт (1948–1949). Альбоми
технічних умов і креслень на різні вироби. Списки торговельних підприємств,
аналізи господарчої діяльності. Документи про соцзмагання. Документи профкому. Особові справи працівників артілей. Штатні розписи, кошториси видатків.
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Донецьке обласне виробничо-творче кооперативне
товариство художників
ф. Р-5181, спр. 89, 1948–1963 рр. Опис.
Створене в березні 1948 р. Перебувало у підпорядкуванні Українського союзу
“Укркоопхудожник”. Основним завданням було проведення реставраційних,
оформлювальних робіт цивільних споруджень, організація експериментальних
майстерень по образотворчому мистецтву. Припинило діяльність у січні 1964 р.

Статут (1948). Протоколи засідань правління художньої ради. Річні плани й звіти по випуску художньої продукції, праці, з основної діяльності, кадрам. Протоколи, стенограми конференцій художників, звітно-виборчих зборів
членів товариства.

Ждановська міжрайонна спілка рибальських колгоспів
ф. Р-3083, спр. 70, 1943–1952 рр. Опис.
Створена в 1928 р. Керувала діяльністю рибальських колгоспів. Ліквідована в
1956 р.

Накази. Протоколи засідань президії, пленумів, зборів уповноважених
рибколгоспспілки. Річні виробничі плани, бухгалтерські звіти рибколгоспспілки й рибальських колгоспів. Звіти по кадрам.

Ждановський міжрайонний рибальський кооператив
“Укррибспоживачспілки”
ф. Р-1997, спр. 224, 1933–1934, 1943–1958 рр. Описи.
Створений в 30-і рр. як Маріупольський рибальський кооператив. Ліквідований
в 1958 р.

Розпорядження, постанови, протоколи засідань правління. Промфінплани, бухгалтерські звіти. Протоколи загальних зборів пайовиків; листування
з Маріупольським відділенням держбанку про вилучення з обігу банківських
квитків номіналом в один червінець випуску 1926 року. Особові рахунки, розрахункові відомості робітників та службовців. Акти ревізій.

Маріупольське відділення правління Азово-ДоноКубанського споживчого товариства водників
ф. Р-2385, спр. 92, 1919–1920 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Накази управління Маріупольського торговельного порту, відділення
транспортно-споживчого товариства Маріупольського порту. Договори, угоди
з Маріупольським відділенням Всеробітземлісу, Маріупольським портом, млинами. Протоколи засідань членів товариства. Списки працівників порту.

Сталінське міське промислово-кредитне кооперативне
товариство “Міськпромкредит”
ф. Р-6, спр. 12, 1927–1930 рр. Опис.
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Створене в жовтні 1927 р.
Ліквідоване в серпні 1930 р.

Статут виробничо-кооперативної артілі. Протоколи засідань правління та
загальних зборів пайовиків, засідань комісій сприяння, засновників кооперативної артілі.
Звітна доповідь правління; списки співробітників правління та заяви про
прийом до членів товариства.

Уповноважений Всеукраїнського кооперативного товариства
по збуту продукції птахівництва по Сталінському округу
ф. Р-2317, спр. 5, 1929–1930 рр. Опис.
Призначений й працював у 20-і рр.

Постанови, положення, накази, протоколи засідань Всеукраїнського кооперативного товариства по збуту продуктів птахівництва про реорганізацію
кооперативів, соціалістичне кооперування сільського господарства. Договори
із сільськогосподарськими товариствами на поставку яєць. Листування із правліннями кооперативних та сільськогосподарських товариств про організацію
кооперативної системи птахівництва.

Уповноважений Українського пайового товариства
народного харчування “Укрнархарч”
по Маріупольському округу, м. Маріуполь
ф. Р-1549, спр. 3, 1925–1927 рр. Опис.
Призначений в 1923 р. Припинив діяльність у липні 1927 р.

Витяг із протоколу засідання президії Маріупольського окрвиконкому.
Листування з Укрнархарчем про організацію комісій громадського харчування,
про підвищення продуктивності праці.

Уповноважений по громадському харчуванню
Центрального комітету допомоги голодуючим по Донбасу
ф. Р-2361, спр. 2, 1922 р. Опис.
Призначений та працював в 20-і рр.

Протоколи й виписки із протоколів засідань Українського комітету допомоги голодуючим, Донецького губернського комітету допомоги голодуючим;
доповідні записки, договори, акти, відомості, листування про організацію допомоги голодуючим.

Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської
кооперативної спілки по Донецькій губернії
ф. Р-2409, спр. 1, 1923 р. Опис.
Діяв в 20-і роки.

Журнал вихідної кореспонденції.
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Маріупольське окружне кооперативне товариство
“Насінництво” Українські спілки насінницької кооперації
ф. Р-2474, спр. 3, 1926–1930 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Інструкції, циркуляри, протоколи засідань правління Українського союзу
насінницької кооперації, Наркомату землеробства про узагальнення процесів і
способів виробництва в сільськогосподарських насінницьких товариствах, про
підготовку насіння до весняної сівби. План постачання чистосортним насінням
на 1929 р. Акти оглядів посівів, баштанних плантацій.

Маріупольське товариство з вироблення вина “Винороб”
ф.Р-1550, спр.2, 1925–1929 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Циркуляри Маріупольського виконкому про створення окружного фонду
бідноти, правилах діяльності фонду, про персональний склад керівних органів
товариства. Договори.

Закітнянське зернове кооперативне товариство
ф. Р-1922, спр. 5, 1924, 1930–1931 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі. Займалося організацією господарської
діяльності селян на кооперативній основі, питаннями заготівлі та збуту зернових
культур.

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства.
Листування про зернові позички, посівну кампанію, допомогу індивідуальним
господарствам.

Сільськогосподарські кредитні кооперативні товариства
2 фонди, спр. 8, 1924–1926 рр. Описи
Створені і діяли в 20-і рр.

Протоколи й виписки із протоколів засідань, зборів членів товариства.
Заяви громадян про прийом до членів товариства, про збільшення платні. Списки членів товариства.
Петропавловське, ф. Р-1937, спр. 6, 1924–1926 рр.
Лиманське, ф. Р-1923, спр. 2, 1924–1925 рр.

Амвросіївський склад Всеукраїнського кооперативного
товариства по збуту продукції птахівництва
ф. Р-2337, спр. 10, 1926–1929 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Положення, інструкції, циркуляри Наркомату торгівлі, протоколи засідань правління, листування про відкриття заготівельних пунктів, про заготів251

лю птахопродуктів, заготівельні ціни на яйця, про кадри. Довідки, посвідчення
робітників та службовців.

Юзівський міський ринковий комітет
ф. Р-1944, спр. 2, 1923, 1924 рр. Опис.
Створений та діяв в 20-і рр.

Протоколи загальних зборів співробітників, засідань комітету.

Маріупольське міське управління колгоспними ринками
ф. Р-1437, спр. 5, 1936–1941 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Протоколи засідань, плани прибутків і витрат, списки співробітників управління.

Сталінська торговельна база по оптовому збуту
мінеральних вод
ф. Р-2763, спр. 35, 1946–1957 рр. Описи.
Створена у квітні 1946 р. Перебувала у підпорядкуванні Всесоюзної контори “Винводпивзбут” Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР.
Ліквідована в грудні 1957 р.

Положення про торговельну базу.
Накази з основної діяльності бази; річні плани роботи, ліміти й звіти по
праці, чисельності й фондам заробітної плати. Штатні розписи й кошториси.

Млин №222 акціонерного товариства торгівлі хлібом
і іншими сільськогосподарськими продуктами
“Хлібопродукт”
ф. Р-2292, спр. 2, 1925–1927 рр. Опис.
Діяв в 20-і рр.

Циркуляри Наркомату торгівлі про скорочення помелу зерна приватних
осіб на державних і кооперативних млинах, про регулювання навантаження
хлібофуражних вантажів. Листування з акціонерним товариством “Хлібопродукт” про своєчасне забезпечення транспортом.

Маріупольський продовольчий магазин
ф. Р-2996, спр. 5, 1921 р. Опис.
Діяв і ліквідований в 1921 р.

Посвідчення, списки, заяви співробітників. Листування про звільнення
співробітників. Протоколи й акти ліквідаційної комісії.
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Донецька книгарня, м. Юзівка
ф. Р-2437, спр. 1, 1923 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Касові рахунки за 1923 рік.

Державне комунальне книготорговельне підприємство
“Донецькнига”
ф. Р-5078, спр. 578, 1944–1995 рр. Описи.
Дата створення не відома. 1944–1949 рр. – обласна контора “Облкнигокультторг” Республіканського управління “Укркнигокультторг” Міністерства торгівлі
УРСР, 1953–1986 рр. – обласна контора книжної торгівлі, 1986–1992 рр. – обласне об’єднання книжної торгівлі “Донецьккнига”, 1993–1995 рр. – Державне
комунальне книготорговельне підприємство “Донецьккнига” Комітету у справах
печаті та інформації облдержадміністрації. Основні функції – керівництво та
контроль діяльністю книжних магазинів області.

Накази, розпорядження. Торгфінплани та звіти про їх виконання. Річні
звіти по кадрах. Акти перевірок. Документи особового складу.

13. Установи охорони здоров’я, фізкультури й спорту
Донецький губернський відділ охорони здоров’я,
м. Артемівськ
ф. Р-2444, спр. 7, 1920–1926 рр. Опис.
Створений в 1920 р. у зв’язку з утворенням Донецької губернії, керував роботою
лікувальних установ. Ліквідований в 1925 р.

Накази, інструкції, циркуляри Наркомату охорони здоров’я УРСР, листування з окружними відділами охорони здоров’я про санітарне обслуговування. Протоколи засідань губернської оздоровчої комісії. Списки співробітників губернських,
Бахмутського окружного відділів охорони здоров’я, районних лікарень.

Окружні відділи охорони здоров’я
3 фонди, спр. 89, 1923–1930 рр. Описи.
Створені в 1923 р. у зв’язку з утворенням округів. У жовтні 1924 р. Маріупольський окружний відділ охорони здоров’я реорганізований в окружну інспектуру охорони здоров’я. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. На
зберіганні є документи осередку КП(б)У Маріупольського окрздороввідділу
(ф. П-5783, 1926–1929).

Циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров’я УРСР, Донгубвиконкому, окрвиконкомів, Донгубздороввдділу, листування про мережу медичних
установ, медико-санітарне обслуговування партійних працівників, допризовників, комплектування кадрами медичних установ.
Звіти, відомості, зведення про наявність, склад і рух працівників охорони здоров’я. Акти, відомості про збитки, нанесені громадянською війною
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установам охорони здоров’я. Списки лікувальних установ, анкети, особові
справи працівників окрздороввідділів і підвідомчих установ. Мобілізаційні
плани, списки броньованих медикаментів.
Артемівський, ф. Р-1493, спр. 17, 1924–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-1558, спр. 14, 1923–1927 рр.
Сталінський, ф. Р-288, спр. 58, 1923–1930 рр.

Відділ охорони здоров’я виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів
ф. Р-4856, спр. 3515, 1943–1988 рр. Опис.
Створений в 1932 р. у зв’язку з утворенням області. Керував питаннями охорони
здоров’я на території області. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-751, 1934–1941, 1943–1987).

Накази. Перспективні плани розвитку охорони здоров’я, укрупнення та
реорганізації лікарень, розвитку спеціалізованої ортопедо-травматологічної
допомоги населенню на 1966–1970 рр., підвищення кваліфікації працівників
охорони здоров’я на 1969–1975 рр. Плани, звіти, інформації про діяльність обласного, міських і районних відділів охорони здоров’я, санаторіїв, поліклінік,
санстанцій, аптекоуправлінь, медучилищ, дитячих садків і ясел, про стан терапевтичної допомоги й охорони здоров’я. Статистичні відомості про динаміку
захворюваності, народжуваності й смертності, кадри медичних установ.
Протоколи й стенограми міжобласних і обласних конференцій і нарад з
питань медично-санітарного обслуговування робітників вугільної та металургійної промисловості, протитуберкульозної допомоги; протоколи засідань обласної медичної ради й ради лікувально-профілактичної допомоги дітям, нарад
дільничних сільських лікарів.
Документи про проведення оглядів медичних установ області, про нагородження медробітників і присвоєння почесних звань.

Відділи охорони здоров’я виконкомів районних і міських
рад (райздороввідділи й міськздороввідділи).
Міські й районні лікарні
58 фондів, спр. 9385, 1920, 1928–1929, 1941, 1943–1990 рр. Описи.
Районні й міські відділи охорони здоров’я створювалися відповідно до постанови ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 15 червня 1931 р. В 1957 р. райздороввідділи були ліквідовані, а їхні функції передані районним лікарням. В 60-і роки,
у зв’язку з ліквідацією деяких міськздороввідділів, їхні функції передавалися
міським лікарням.

Накази. Плани, звіти, інформації про роботу лікувальних і дитячих установ, стан охорони здоров’я, санітарно-профілактичну роботу, медичне обслуговування інвалідів Другої світової війни. Статистичні звіти про мережу, діяльність лікувальних установ, кадри. Операційні журнали. Протоколи засідань
медичних і лікарських рад, виробничих нарад. Списки лікарів.

Сталінська обласна санітарна інспекція
ф. Р-4934, спр. 73, 1944, 1946–1954 рр. Опис.
Створена в довоєнний період для санітарного контролю діяльності підприємств
і організацій. В 1950 р. її функції були покладені на облсанепідемстанцію, а при
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облсанепідемстанції була залишена посада держсанінспектора області. В 1954 р.
посада була ліквідована.

Накази. Протоколи засідань обласної сантехради. Акти й висновки по
проектах планування й приймання в експлуатацію населених пунктів, промислових підприємств, навчальних закладів, житлових будинків. Довідки, огляди санлікарів про стан захворюваності на промислових підприємствах. Матеріали по розслідуванню причин професійних отруєнь (1949).

Санітарні управління
2 фонди, спр. 2, 1920–1921 рр. Описи.
Діяли в 20-і роки ХIХ сторіччя. Здійснювали контроль за санітарним станом
Донбасу. Організовували та проводили заходи з охорони здоров’я населення,
проводили боротьбу з епідеміями.

Накази. Циркуляри. Інформації про постачання ліками військових частин, хворих, поранених. Листування.
Донецьке санітарне управління Донбасу, ф. Р-2798, спр. 1, 1921 р.
Слов’янське районне санітарне управління, ф. Р-2452, спр. 1, 1920 р.

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція
ф. Р-4932, спр. 4866, 1940–1990 рр. Описи.
Утворена в 1933 р. Організовує та проводить санітарно-епідеміологічні заходи в
області, здійснює контроль за роботою підвідомчих установ.

Накази. Протоколи засідань обласної надзвичайної протиепідеміологічної комісії та санепідемради. Річні звіти санепідемстанцій про небезпечні інфекції, охорону атмосферного повітря, гігієну харчування. Річні кон’юнктурні
огляди стану санітарно-епідеміологічної служби в області (1940–1944). Санітарні паспорти на дитячі будинки, водопроводи, санітарні характеристики курортів, стан міст області; аналізи захворюваності робітників на промислових
підприємствах.
Річні звіти по вивченню санітарного режиму рік Кривого й Казенного
Торця. Документи по проектуванню та будівництву каналу Сіверський ДонецьДонбас. Довідки санітарних лікарів про стан промислово-санітарного нагляду.

Сталінська обласна малярійна станція
ф. Р-4933, спр. 75, 1943–1954 рр. Опис.
Створена в передвоєнний період. Здійснювала нагляд за дотриманням протималярійних вимог при проектуванні, плануванні населених місць, при експлуатації
гідротехнічних споруджень, організовувала лікування хворих малярією та гельмінтозами. В 1954 р. ліквідована, а її функції покладені на облсанепідемстанцію.

Накази. Контрольні цифри протималярійних заходів на 1938–1942 рр.
Огляди, довідки, звіти про боротьбу з малярією та гельмінтозами. Санітарні
паспорти й характеристики водоймищ області. Доповіді лікарів на науковопрактичних конференціях, нарадах.
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Донецьке обласне аптечне управління Донецького
обласного відділу охорони здоров’я
ф. Р-5338, спр. 519, 1944–1980 рр. Опис.
Створене в 1930 р. Здійснює керівництво й контроль за діяльністю підвідомчих
установ. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-1121, 1938–1940,
1946–1987).

Накази. Положення про управління. Річні плани й звіти з основної діяльності управління та підвідомчих установ. Протоколи засідань аптечної ради,
колегії та матеріали до них. Довідки, аналізи, доповіді про роботу управління, документи обстеження роботи аптечних установ і підприємств області вищестоящими організаціями. Списки аптечних підприємств, паспорти аптек області. Документи про роботу науково-фармацевтичного товариства.

Маріупольська міжрайонна медична база аптекоуправління
ф. Р-1434, спр. 8, 1940, 1941 рр. Опис.
Створена в довоєнний період для організації постачання аптек і санітарних магазинів медикаментами. Дата ліквідації не встановлена.

Накази обласного аптекоуправління, Маріупольської міжрайонної бази.
Інструкція з регулювання постачання аптек. Протоколи нарад співробітників бази й керівників аптеками й санітарними магазинами. Відомості про
рух медикаментів для боротьби зі шлунковими захворюваннями, грипом,
перев’язувальний матеріал. Списки співробітників, посвідчення особи, посвідчення про відрядження, довідки.

Обласні лікарні
Донецька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Калініна
ф. Р-6091, спр. 681, 1943–1983 рр. Опис.
Створена в травні 1931 р. У вересні 1958 р. присвоєне ім’я М. І. Калініна. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6278, 1935, 1939–1940, 1951–
1953, 1969–1987).

Донецька обласна травматологічна лікарня
ф. Р-6050, спр. 199, 1953–1974, 1976–1984 рр. Опис.
Створена в 1953 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5611,
1954–1981).

Донецька обласна клінічна психоневрологічна лікарня
ф. Р-6068, спр. 374, 1943–1972 рр. Опис.
Створена в 1935 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7239,
1954–1963).
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Донецька обласна стоматологічна поліклініка
ф. Р-6352, спр. 279, 1960–1976 рр. Опис.
Створена в 1960 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7364,
1961–1962).

Донецька обласна дитяча клінічна лікарня
ф. Р-6393, спр. 255, 1944–1972 рр. Опис.
Створена в березні 1944 р. як міська дитяча соматична клінічна лікарня. У червні
1968 р. реорганізована в обласну дитячу клінічну лікарню. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6217, 1949–1964, 1971–1987).

Донецька обласна клінічна туберкульозна лікарня
ф. Р-6394, спр. 221, 1946–1981 рр. Опис.
Створена в 1946 р. як туберкульозне відділення при Центральній клінічній лікарні, що в 1952 р. реорганізована в тубдиспансер при Центральній клінічній
лікарні. З 1962 р. – реорганізована у самостійний обласний протитуберкульозний
диспансер. В 1978 р. перейменована в обласну клінічну туберкульозну лікарню.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-774, 1962–1964, 1973–
1974).

Донецька обласна центральна клінічна лікарня
ф. Р-6558, спр. 541, 1945–1975 рр. Опис.
Створена в 1945 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7204,
1946–1987).

Донецький обласний онкологічний диспансер
ф. Р-6668, спр. 320, 1949–1976 рр. Опис.
Створений в 1946 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7356,
1962–1963).

Донецька обласна клінічна лікарня профзахворювань
ф. Р-6461, спр. 78, 1956–1973 рр. Опис.
Створена в 1955 р.

Донецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
ф. Р-6418, спр. 27, 1961–1973 рр. Опис.
Створений в 1950 р.
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Анотація документів фондів обласних лікарень
Накази. Плани, звіти, огляди діяльності лікарень, наукового товариства
стоматологів, судово-психіатричної служби області. Протоколи засідань медичної ради лікарень області, обласних нарад медробітників, патолого-анатомічних комісій. Аналізи, звіти про роботу протитуберкульозних санаторіїв, захворюваність активним туберкульозом, стан лікувально-профілактичної допомоги
дітям. Звіти про впровадження сучасних досягнень медицини в організацію
праці медробітників. Довідки про стан обстеження інвалідів війни, онкологічної допомоги населенню. Статистичні звіти про чисельність і склад фахівців,
списки лікарів. Операційні журнали.

Лікарсько-живильний пункт ст. Ясинувата
Катеринославської залізниці
ф. Р-2127, спр. 1, 1921 р. Опис.
Створений та діяв в 20-і рр.

Книга обліку осіб, які користуються безкоштовним проїздом по залізниці.

Уповноважений по Слов’янській групі санаторіїв
Донецького губернського відділу соціального страхування,
м. Слов’янськ
ф. Р-2069, спр. 31, 1924–1926 рр. Опис.
Посада заснована в 1924 р. для керування орендованими на Слов’янському курорті санаторіями №1, №2 ім. Семашко, №3 ім. Артема. Ліквідована в 1926 р.

Накази. Протоколи засідань комісії з обстеження санаторіїв, управління санаторіїв, розціночно-конфліктних комісій. Акти обстеження стану будівель, кошториси на ремонт будинків. Листування з Донецьким губсоцстрахом,
профспілковим комітетом управління курортів про кадри. Звіти управління
уповноваженого за 1924 р., фінансові звіти. Списки, анкети, особові рахунки
співробітників санаторіїв. Книги відгуків про роботу санаторіїв.

Слов’янська територіальна рада по управлінню курортами
профспілок
ф. Р-3925, спр. 683, 1945–1985 рр. Опис.
Створена у вересні 1943 р. як Слов’янське курортне управління. Реорганізована
в 1956 р. у територіальне управління курортів, санаторіїв і будинків відпочинку, в 1960 р. – у Слов’янське територіальне курортне управління профспілок, в
1962 р. – у Слов’янську територіальну раду по управлінню курортами профспілок, якому підпорядковувалися всі санаторії та будинки відпочинку Донецької та
Луганської областей.

Накази. Постанови колегії. Протоколи засідань курортної ради. Плани
роботи, річні звіти з основної діяльності базового санаторію “Донбас”, зведені
медичні звіти. Документи науково-курортної комісії, плани, звіти здравниць.
Списки працівників апарату ради.
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Харківське територіальне управління курортів, санаторіїв
і будинків відпочинку
ф. Р-3926, спр. 124, 1956–1959 рр. Опис.
Створене на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 29 квітня 1956 р. Основні функції – забезпечення лікування та відпочинок трудящих.
В 1959 р. передане у підпорядкування Слов’янському територіальному управлінню.

Накази. Річні плани, звіти з основної діяльності управління, будинків
відпочинку. Протоколи виробничих нарад. Контрольні цифри, ліміти. Баланс,
бюджет, штатні розклади, кошториси витрат.

Амвросіївський будинок відпочинку ім. Кірова
ф. Р-3530, спр. 69, 1946–1962 рр. Описи.
Організований в 1933 р. Відновив роботу в 1946 р.
Перебував у підпорядкуванні Слов’янської територіальної ради по управлінню
курортами профспілок. Ліквідований в 1963 р.

Накази, плани й звіти з основної діяльності . Штатні розписи, кошториси
прибутків і витрат, відомості нарахування зарплати співробітникам.

Артемівський міський будинок санітарної культури
ф. Р-1198, спр. 2, 1934 р. Опис.
Заснований та діяв в 30-і рр.

Платіжні відомості, авансові звіти будинку санітарної культури й масового робітничого університету.

Ради фізкультури м. Маріуполя
2 фонди, спр. 69, 1923–1931 рр. Описи.
Окружна рада фізкультури була створена в 1923 р., ліквідована в 1930 р. у зв’язку
з ліквідацією округів. Дати організації та ліквідації міської ради фізкультури не
встановлені.

Постанови, положення, інструкції Раднаркому УРСР, Вищої ради фізкультури УРСР про організацію рад фізкультури, сільських осередків, проведення змагань, роботу спортивних секцій, участь в оборонних кружках, залучення трудящих у спортивні товариства, про здачу норм на значок “Готовий до
праці й оборони”, підйом фізкультурного руху. Положення про районні, окружні й селянські спартакіади, Всеукраїнське свято фізкультури, учбово-технічні
комітети.
Протоколи пленуму ради фізкультури, засідань спортивних кружків, секцій фізкультури при клубах і школах. Резолюція 1–ї губернської конференції
по фізкультурі в Донбасі (1924). Плани фізкультурної роботи в школах. Звіти,
доповіді інструкторів про виконану роботу. Протоколи змагань між кружками.
Маріупольська окружна, ф. Р-1244, спр. 66, 1923–1931 рр.
Маріупольська міська, ф. Р-2198, спр. 3, 1929–1931 рр.
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Комітети з фізичної культури й спорту. Ради спілки
спортивних товариств і організацій
4 фонди, спр. 802, 1950–1993 рр. Описи.
Комітети з фізичної культури були створені в 1936 р. Із січня 1959 р. по січень
1969 р. не функціонували. Замість них діяли Ради союзу спортивних товариств і
організацій, створені в 1959 р. і ліквідовані в 1968 р.

Накази. Перспективний план розвитку фізичної культури й спорту області на 1971–1975 рр. Плани, звіти, довідки, інформації про роботу комітетів
і рад фізкультури, обласних рад добровільних спортивних товариств, міських
і районних комітетів, середніх спеціальних навчальних закладів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, про стан фізкультурно-масової, учбово-спортивної роботи, проведення літньої спартакіади України, спартакіади Донецької області
(ф. Р-6363), зональних і обласних спартакіад і першості по підготовці призовної
та допризовної молоді по спортивно-технічному комплексу “Готовий до захисту Батьківщини”.
Стенограми нарад фізкультурно-спортивного активу області, пленумів,
конференцій. Протоколи засідань президії обласного комітету. Документи про
присвоєння спортивних звань. Таблиці рекордів, установлених спортсменами
Донецької області.
Комітети з фізичної культури та спорту:
При Донецькому облвиконкомі, ф. Р-6363, спр. 627, 1955, 1957–1958, 1969–
1993 рр.
При Донецькому міськвиконкомі, ф. Р-6664, спр. 44, 1950–1976 рр.
Ради союзу спортивних товариств і організацій:
Донецької області, ф. Р-6364, спр. 118, 1959–1968 рр.
м. Донецька, ф. Р-6665, спр. 13, 1959–1968 рр.

Артемівське районне товариство фізкультурників “Спартак”
ф. Р-1196, спр. 6, 1937–1940 рр. Опис.
Існувало в 30-і роки.

Постанови Українського оргбюро, пленуму Донецького обласного товариства “Спартак”. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів товариства про діяльність товариства, розвиток зимових видів спорту, залучення
молоді в члени товариства, збір членських внесків. Листування з обласним товариством “Спартак”, артілями, виконкомами про фізкультурну підготовку молоді, з фінансових питань, про проведення кросів, велоестафет. Відомості про
будівництво й ремонт спортивних споруджень. Протоколи прийому, звіти про
здачу норм ГТО. Списки членів товариства.

Ради добровільних спортивних товариств і організацій
15 фондів, спр. 4273, 1944–1987 рр. Описи.
Створені для розвитку масової фізкультури й спорту, підготовки кваліфікованих
спортсменів.

Постанови центральних рад ДСТ. Протоколи звітно-виборчих конференцій, пленумів, засідань президій, розпорядження. Перспективні й річні плани,
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звіти, інформації рад та їх підвідомчих організацій про стан спортивно-масової роботи, розвиток самодіяльного туризму, проведення обласних спортивних
змагань.
Протоколи результатів змагань, першостей, спартакіад, кубків по різних
видах спорту. Звіти головних суддів чемпіонатів. Таблиці рекордів і кращих результатів спортсменів, відомості про особисто-командні результати чемпіонатів
і першостей. Списки колективів фізкультури й фізкультурників.
Обласні ради ДСТ:
“Авангард”, ф. Р-5531, спр. 831, 1958–1987 рр.
“Будівельник”, ф. Р-3041, спр. 30, 1946–1957 рр.
“Буревісник”, ф. Р-6356, спр. 436, 1955–1986 рр.
“Динамо”, ф. Р-5825, спр. 304, 1944–1975 рр.
Добровільне спортивне товариство, ф. Р-6675, спр. 176, 1973–1987 рр.
“Іскра”, ф. Р-3000, спр. 7, 1946–1952 рр.
“Колосся”, ф. Р-5578, спр. 666, 1954–1987 рр.
“Локомотив”, ф. Р-6669, спр. 309, 1953–1985 рр.
“Спартак”, ф. Р-5384, спр. 584, 1952–1987 рр.
“Трудові резерви”, ф. Р-6041, спр. 346, 1949–1976 рр.
“Харчовик”, ф. Р-3039, спр. 46, 1947–1957 рр.
“Хімік”, ф. Р-3040, спр. 16, 1950–1956 рр.
“Шахтар”, ф. Р-3038, спр. 124, 1945–1958 р.
Азовська басейнова рада ДСТ “Водник”, м. Маріуполь, ф. Р-6494, спр. 364,
1967–1986 рр.
Районні м.Донецька
“Шахтар” Кіровського району, ф. Р-3042, спр. 34, 1949–1956 рр.

Донецький навчальний авіаційний центр
ф. Р-3396, спр. 139, 1947–1966 рр. Опис.
Створений в 1947 р. як аероклуб товариства сприяння авіації та хімії (товсавіахім). В 1948 р. перейменований в аероклуб товариства сприяння авіації, в
1951 р. – добровільного товариства сприяння армії, авіації й флоту (ДТСААФ). В
1964 р. на базі аероклубу був створений Донецький навчальний авіаційний центр
ДТСААФ. В 1966 р. навчальний авіаційний центр був розформований.

Накази. Контрольні завдання та річні звіти про роботу аероклубу й окремих його служб, про наявність і технічний стан авіаційної техніки. Журнали
обліку льотної роботи. Повідомлення, акти й матеріали розслідувань надзвичайних подій. Фінансові звіти особові справи.

Агентство Всесоюзного акціонерного товариства
“Інтурист” по Донецькій області
ф. Р-6480, спр. 31, 1964–1975 рр. Опис.
Створене в 1959 р. для обслуговування іноземних туристів.

Звіти, доповіді, інформації, листування з питань роботи з іноземними туристами. Фінансові звіти, по кадрам.
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14. Установи народної та професійної освіти. Вищі навчальні
заклади
Юзівський повітовий відділ народної освіти
ф. Р-526, спр. 3, 1922–1923 рр. Опис.
Створений на підставі постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. “Про організацію місцевих органів Радянської влади й порядку управління”. Ліквідований в
1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Постанова РНК, накази, інструкції, циркуляри ДПУ, комісії губернського
відділу народної освіти про боротьбу з хабарництвом, видачу службовцям посвідчень, перевірку особового складу, атестаційної комісії. Доповідь про діяльність Юзівського окружного відділу народної освіти за червень 1923 р. Списки,
характеристики вчителів, науковців. Головна книга Юзівського повітового відділу народної освіти за 1922–1923 рр.

Інспектури народної освіти окрвиконкомів
2 фонди, спр. 41, 1923–1930 рр. Описи.
Організовані на підставі постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р. “Про структуру
й штати окрвиконкомів”. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Циркуляри губвиконкому, окрвиконкомів. Протоколи засідань президій
окрвиконкомів, агітаційно-пропагандистських нарад, Артемівської окружної
конференції по народній освіті (1928).
Відомості про зростання партійної організації Сталінського округу. Звіти
про роботу районних агітаційно-пропагандистських відділів.
Документи про організацію та роботу національних шкіл, видавництво літератури на мовах нацменшин, про стан дитячих будинків і колоній Артемівського округу (1929). Відомості про церковні споруди та релігійні видання (1928–1929). Листування з окрвиконкомами про ліквідацію неграмотності,
фінансування та будівництво шкіл, клубів, культурно-просвітницьку роботу на
селі, кінофікацію.
Артемівська, ф. Р-1512, спр. 15, 1923–1930 рр.
Сталінська, ф. Р-349, спр. 26, 1924–1929 рр.

Єврейська секція Маріупольського окружного відділу
народної освіти
ф. Р-2592, спр. 13, 1923–1926 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Плани, звіти, доповіді про роботу секції. Циркуляр НК освіти про проведення Всеукраїнської наради з ліквідації неграмотності. Протоколи засідання
педколективів дитячих будинків, єврейського громадського комітету, президії
клубу “Освіта”, єврейських культробітників колоній “Затишок”, “Равнопіль”,
“Хлібодарівка”. Інформація про допомогу з Америки, Німеччини. Списки дитячих будинків та дітей в них. Доповідна записка про відкриття 5-ї групи при
Маріупольській єврейській трудовій школі. Є документи на єврейській мові.
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Донецька губернська комісія у справах неповнолітніх
правопорушників м. Бахмут
ф. Р-2325, спр. 29, 1922–1925 рр. Опис, каталог.
Заснована на підставі декрету РНК УРСР від 12 червня 1920 р. “Про відповідальність неповнолітніх”. Перебувала у підпорядкуванні губернського відділу народної освіти. На підставі постанови 1 Всеукраїнської наради від 3 січня 1925 р. з
питань боротьби із правопорушеннями неповнолітніх була передана Губсоцвиху.
Комісія займалася питаннями боротьби з дитячою безпритульністю та злочинністю, збором відомостей про правопорушення і їх аналіз, створенням спеціальних
дитячих закладів (коллекторатів, трудколоній, трудбудинків, реформаториумів),
контролем за діяльністю підвідомчих закладів.

Циркуляри Всеукраїнських, Донецької губернської комісій у справах
неповнолітніх про створення та реорганізацію установ для малолітніх правопорушників, права інспекції соціального виховання, заходи сприяння комісіям
органів юстиції, про участь комсомолу й окружних бюро юних піонерів у роботі комісій. Протоколи засідань Донецької губернської, окружних комісій про
розподіл дітей по спецбудинкам, розшук дітей, про охорону дитинства, опіку
над сиротами, про розгляд справ малолітніх правопорушників.
Річні й місячні звіти про роботу Донецької губернської та підвідомчих
окружних комісій у справах неповнолітніх (1920–1925). Відомості про правопорушників, аналіз правопорушень по статі, віку, національності, соціальному
походженню, видах правопорушень і заходи щодо їх припинення.
Мережа шкіл і дитячих спецустанов із зазначенням кількості учнів, педагогічного й техперсоналу, характеристика приміщень, основних коштів, наочного приладдя. Списки дитячих установ, що обслуговували представників
нацменшин (1923–1925).
Автобіографії працівників окружних комісій (1923–1925). Індивідуальні
картки правопорушників (1922–1925). Кошторис на утримання Донецької губернської комісії у справах неповнолітніх правопорушників (1924).
Листування із Всеукраїнською комісією у справах неповнолітніх правопорушників, губфінвідділом, судом і іншими установами про переведення губкомісії на держбюджет, надання звітних відомостей, кредитування, про особовий склад, розшук дітей і переведення їх до спецустанов.

Відділ народної освіти виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів
ф. Р-2852, спр. 3429, 1938–1987 рр. Опис.
Створений в 1938 р. Здійснює організацію та керівництво системою освіти в
області. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-764, 1933–1941,
1943–1987).

Накази. Протоколи й стенограми засідань ради й колегії обласного відділу, що завідують міськими й районними відділами народної освіти, обласних
нарад, семінарів і конференцій учителів, працівників дошкільних закладів, директорів дитячих будинків, обласної медико-педагогічної комісії.
Перспективні плани розвитку народної освіти області, мережі педагогічних училищ, шкіл-інтернатів і позашкільних закладів на 1976–1990 рр., розгортання дитячих будинків (1952), Донецького інституту вдосконалення вчителів, будівництва об’єктів народної освіти області (1966–1970). Річні звіти про
роботу обласного, міських і районних відділів народної освіти, інституту
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вдосконалення вчителів шкіл, дитячих будинків, педучилищ, обласних станцій
юних натуралістів, юних туристів. Зведені річні статистичні звіти про діяльність обласного, міських і районних відділів народної освіти, загальноосвітніх
шкіл, шкіл робітничої та сільської молоді, дитячих будинків, інтернатів, дитячих садків, спецкласів, педагогічних училищ. Статистичні звіти про позашкільні заклади, школи для навчання малограмотних, кількість дитсадків, шкіл-інтернатів і дітей у них, наявність шкільних бібліотек.
Документи про розвиток народної освіти в області, про організацію та реорганізацію дитячих будинків, шкіл-інтернатів області, по розгортанню мережі
шкіл-інтернатів, про перехід до загальної середньої освіти молоді й подальший
розвиток загальноосвітньої школи, стан злочинності й боротьбу з безпритульністю та злочинністю серед неповнолітніх області, проведення олімпіад.
Доповідні записки й інформації про виконання закону про загальне
обов’язкове навчання (1952–1953), проведення семінарів-практикумів завідуючими міськими й районними відділами народної освіти; подальше поліпшення
роботи із профорієнтації та трудового виховання учнів, про відновлення, капітальне будівництво й реконструкцію шкільних і позашкільних закладів (1945–
1962); нагородження працівників народної освіти й присвоєння їм почесних
звань (1946–1988).
Довідки й інформації про виконання “Статуту середньої загальноосвітньої школи й правил для учнів” школами міст і районів області (1974).
Списки співробітників апарату облміськрайоно, обласного інституту
вдосконалення вчителів, директорів і завучів педучилищ (1954), працівників
дитбудинків, учителів педучилищ. Звіти по кадрам. Листування з Міністерством
освіти УРСР про відновлення шкіл, шкільної мережі, роботу спецшкіл, дитячих
будинків, шкіл физвиховання, дитячих дошкільних закладів, працевлаштування
вихованців дитбудинків і шкіл-інтернатів (1960), підготовку, перепідготовку й
підвищення кваліфікації вчителів, розподіл бюджетних асигнувань по містах і
районах області.

Відділи народної освіти виконкомів районних і міських рад
народних депутатів (райвно й міськвно)
60 фондів, спр. 11845, 1921–1927, 1934–1935, 1943–1992 рр. Описи.
Створювалися на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. “Про
організацію місцевих органів Радянської влади й порядок управління”. Здійснюють педагогічне й методичне керівництво народною освітою. У фондах міськвно
й райвно є фонди дитячих будинків: Костянтинівського міського спеціального
дитячого будинку ім. Ф. І. Тоблухіна за 1944–1960 рр., Чистяківського спеціального дитячого будинку імені жінок-громадських працівниць Караганди за 1944–
1960 рр., Краснолиманського дитячого будинку за 1944–1960 рр., Мар’янівського
дитячого будинку за 1949–1954 рр., Петровського дитячого будинку за 1946–
1947 рр., Старокримського (Сартанського) дитячого будинку за 1948–1951 рр.,
Щербинівського дитячого будинку за 1944–1955 рр.

Накази Міністерства освіти УРСР, облвно. Положення, інструкції, циркуляри Народного Комісаріату України, Сталінського окружкому по ліквідації
неграмотності (1921–1927 ). Накази, розпорядження міськвно й райвно. Протоколи, стенограми засідань рад міськвно й райвно, нарад директорів шкіл, завідувачів дошкільними закладами, учительських конференцій, засідань методичних об’єднань, предметних секцій, культурно-просвітницьких комісій сільрад.
Плани, звіти, інформації, довідки про роботу відділів, розвиток народної
освіти, ліквідацію неграмотності, виконання закону про всенавч, мережу шкіл,
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розміщення педагогічних кадрів, стан навчально-виховної, культурної, військово-патріотичної, спортивно-масової та атеїстичної роботи в школах, інтернаціональне виховання, роботу піонерських і комсомольських організацій у школах, розвиток дитячої технічної творчості, трудове виховання та професійну
підготовку учнів, улаштування на роботу випускників шкіл. Статистичні звіти
про рух і успішність учнів, стан шкіл, чисельність й склад фахівців, роботу дитячих садків, ясел, бібліотек, чисельність й склад спортсменів.
Інформації, довідки про проведення оглядів-конкурсів шкіл і дошкільних установ, шкільних музеїв і куточків бойової та трудової слави, ювілейних
олімпіад школярів, про перехід на кабінетну систему навчання (1969–1970 рр.),
про школи передового досвіду, опорні школи, по оздоровленню учнів у літній
період, про роботу з безпритульністю та злочинністю серед неповнолітніх.
Рішення, довідки, акти опікунської ради. Акти про збитки, заподіяні установам народної освіти нацистськими загарбниками (1944, ф. Р-2892, ф. Р-3044).
Методичні вказівки й розробки по вивченню окремих тем і розділів навчальних
програм, про заходи щодо оздоровлення та виховання дітей дошкільного віку.
Списки нагороджених учителів.

Донецьке обласне управління профтехосвіти
ф. Р-5433, спр. 2990, 1941–1988 рр. Опис.
Створене в 1940 р. як обласне управління трудових резервів. В 1959 р. перейменоване в Сталінське, з листопада 1961 р. Донецьке обласне управління професійно-технічної освіти. Ліквідоване в 1988 р. Здійснювало організацію та керівництво підготовки кваліфікованих робітників.

Накази. Протоколи засідань учбово-методичної ради, зонально-методичних секцій, нарад і конференцій викладачів і майстрів виробничого навчання.
Стенограми Всесоюзної зональної наради-семінару директорів профтехучилищ
(1978). Документи урочистих зборів, присвячених випуску мільйону кваліфікованих робітників профтехучилищами Донецької області. Довідка по історії
розвитку профтехосвіти в області (1977).
Річні, перспективні й комплексні плани економічного й соціального розвитку училищ на 1981–1985, 1986–1990 рр. і на період до 2000 р. Звіти про
діяльність управління, учбово-методичного кабінету, училищ, шкіл, прийом
молоді на навчання, підсумки навчальної роботи шкіл ФЗН, гірничопромислових шкіл, ремісничих училищ, СПТУ, про наявність і рух учнів, їх склад по
професіях, направлення випускників училищ і шкіл на підприємства.
Мережа навчальних закладів. Відомості про будівництво, відновлення та
матеріальну базу профтехучилищ.
Довідки управління про розвиток профтехосвіти в області, реалізацію
вимог реформи загальноосвітніх і професійних шкіл. Документи про реорганізацію профтехучилищ у середні профтехучилища (1984).
Матеріали розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, при проходженні учнями практики (1953–1969). Списки викладачів і співробітників училищ, нагороджених орденами й медалями, бухгалтерські звіти.

Донецький державний університет
ф. Р-6146, спр. 7638, 1965–1987 рр. Описи.
Створений в 1965 р. на базі Донецького педагогічного інституту. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-6229, 1938–1940, 1944–1987) і комсомольської організації (ф. П-1056, 1960–1987).
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Накази. Протоколи засідань вчених рад, учбово-методичної та координаційної рад університету й факультетів, засідань кафедр, ректорату, наукових
студентських конференцій, профспілкового комітету.
Перспективні й річні плани розвитку університету, план науково-дослідних і експериментальних робіт. Звіти про науково-дослідну, учбово-методичну
й політико-виховну роботу, проведення державних іспитів, розподіл молодих
фахівців, роботу приймальної комісії, студентського наукового товариства, аспірантури, по кадрам.
Програми, протоколи, доповіді республіканських конференцій. Затверджені навчальні програми спецкурсів, методичні вказівки й посібники, інструкції щодо проведення лабораторних занять, розроблені університетом. Стенограми лекцій, автореферати робіт викладачів, рецензії та відгуки на них, списки
наукових праць.
Авторські заявки університету на винаходи. Договори, довідки про творче співробітництво університету з Донецьким науковим центром, Донецьким
ботанічним садом. Аналіз роботи університету по підготовці фахівців для зарубіжних країн.
Довідка про історію створення та роботу ДонДУ (1969). Плани, анотації
й обґрунтування видання навчальної та наукової літератури. Списки керівного
складу, штатний формуляр професорсько-викладацького складу. Річні бухгалтерські звіти. Листування з Міністерством вищої та середньої фахової освіти
УРСР про структуру університету, стан науково-дослідної роботи, підготовку
наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, направлення викладачів і студентів на стажування за кордон, фінансування та будівництво навчальних корпусів і гуртожитків, розподіл молодих фахівців.

Навчальні заклади
Артемівський вчительський інститут
ф. Р-3311, спр. 15, 1944–1952 рр. Опис.
Створений в 30-і роки. У вересні 1952 р. об’єднаний зі Слов’янським учительським інститутом.

Донецький політехнічний інститут
ф. Р-1087, спр. 3938, 1926–1930, 1934, 1935, 1937, 1938, 1941–
1987 рр. Опис.
Створений в 1926 р. на базі Донецького гірничого технікуму ім. Артема як гірничий
інститут. В 1935 р. об’єднаний з Донецьким металургійним інститутом у Донецький індустріальний інститут. У період німецької окупації був евакуйований і діяв
у м. Прокопівці Кемеровської області. В 1960 р. був реорганізований у політехнічний інститут. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-742, 1924–1941,
1943–1987) і комсомольської організації (ф. П-841, 1948–1987).

Донецький вуглехімічний інститут
ф. Р-1089, спр. 452, 1930–1934 рр. Опис.
Створений в 1930 р. на базі гірничо-хімічного факультету Донецького гірничого
інституту й коксобензольних відділень Київського і Харківського політехнічних
інститутів. В 1934 р. влився в Донецький металургійний інститут.
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Донецький металургійний інститут
ф. Р-1088, спр. 921, 1929–1935 рр. Опис.
Створений в 1930 р. на базі металургійного факультету гірничого інституту. В
1935 р. об’єднаний з гірським в індустріальний інститут.

Донецький філіал Харківського інституту інженерів
залізничного транспорту
ф. Р-6596, спр. 20, 1968–1970 рр. Опис.
Створений в 1968 р.

Маріупольський металургійний інститут
ф. Р-4533, спр. 4380, 1943–1990 рр. Опис.
Створений в 1930 р. на базі курсів по підвищенню кваліфікації інженернотехнічних працівників Ждановського металургійного заводу ім. Ілліча.

Краматорський індустріальний інститут
ф. Р-5741, спр. 3422, 1953–1990 рр. Опис.
Створений в 1952 р. як філіал Сталінського індустріального інституту. В 1960 р.
перетворений у самостійний вечірній індустріальний інститут, в 1963 р. – у Краматорський індустріальний інститут. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-3263, 1933–1941, 1943–1989).

Макіївський інженерно-будівельний інститут
ф. Р-6730, спр. 3037, 1972–1990 рр. Описи.
Створений у лютому 1965 р. як Макіївський філіал Донецького політехнічного
інституту з 1972 р. – Макіївський інженерно-будівельний інститут.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2001, 1963–1967, 1972–
1986).

Маріупольський педагогічний інститут професійної освіти
ф. Р-1205, спр. 2, 1923 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Слов’янський державний вчительський інститут
ф. Р-3312, спр. 67, 1941, 1944–1953 рр. Опис.
Створений в 1939 р. на базі Слов’янського педучилища. Реорганізований 9 вересня 1954 р. у Слов’янський педінститут.

Сталінський педагогічний інститут професійної освіти
ф. Р-1541, спр. 9, 1930–1933 рр. Опис.
Створений у листопаді 1930 р. Дата ліквідації не встановлена.
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Старобільский вчительський інститут
ф. Р-3445, спр. 14, 1944–1954 рр. Опис.
Дата створення не встановлена. Ліквідований у вересні 1954 р.

Донецький медичний інститут ім. А. М. Горького
ф. Р-4318, спр. 1974, 1932, 1934, 1943–1990 рр. Описи.
Створений в 1930 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-136,
1930–1940, 1944–1988) і комсомольської організації (ф. П-835, 1955–1990).

Донецький державний інститут радянської торгівлі
ф. Р-3001, спр. 2298, 1943–1983 рр. Описи.
Створений в 1936 р. у Харкові на базі Всеукраїнського інституту державної торгівлі й Українського інституту споживчої кооперації як Український інститут радянської торгівлі. В 1940 р. перейменований у Харківський інститут радянської
торгівлі. В 1959 р. був переведений у м. Сталіно (Донецьк).
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7490, 1959–1987) і комсомольської організації (ф. П-1055, 1959–1987).

Донецький педагогічний інститут
ф. Р-3765, спр. 709, 1937–1941, 1943–1965 рр. Опис.
Створений в 1937 р. В 1964 р. був перетворений у філіал Харківського держуніверситету, на базі якого в 1965 р. організований Донецький держуніверситет.

Горлівський педагогічний інститут іноземних мов
ф. Р-4660, спр. 620, 1952–1987 рр. Опис.
Створений в 1949 р. у м. Біла Церква Київської області. У жовтні 1954 р. переведений у м. Горлівку. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5749,
1955–1987).

Слов’янський педагогічний інститут
ф. Р-3313, спр. 233, 1954–1968 рр. Опис.
Створений на базі Слов’янського вчительського інституту у вересні 1954 р.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-947, 1937–1941, 1943–1987).

Донецький державний музично-педагогічний інститут
ім. С. С. Прокоф’єва
ф. Р-5913, спр. 1390, 1964–1990 рр. Опис.
Створений в 1964 р. як Донецький музично-педагогічний факультет Слов’янського
педінституту. В 1965 р. реорганізований у Донецький філіал Харківського інституту мистецтв. З 1968 р. – Донецький державний музично-педагогічний інститут.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7945, 1968–1985).
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Анотація документів фондів навчальних інститутів
Накази й розпорядження. Статути інститутів (ф. Р-3765, 1939, 1961;
ф. Р-1087, 1970; ф. Р-3313, 1961), положення про інженерно-технічні, інженерно-будівельні, маркшейдерські курси при інституті (ф. Р-1087, 1926–1930), про
студентські наукові товариства.
Протоколи засідань комісії ВРНГ про виділення хімічного факультету
Донецького гірничого інституту в хімічний інститут (ф. Р-1089, 1930), вчених
рад інститутів і кафедр, методичних комісій, студентських наукових конференцій, приймальних і державних екзаменаційних комісій, комісій з розподілу молодих фахівців.
Перспективні плани науково-дослідних робіт, підготовки дисертацій, заходів щодо розвитку Ждановського металургійного інституту. Навчальні плани й програми. Плани, звіти про роботу інститутів і кафедр, науково-дослідну
роботу, проведення наукових конференцій, творчій співдружності із промисловими підприємствами, роботу студентських наукових товариств, підготовку аспірантів, навчання іноземних студентів, чисельність й склад викладачів і студентів, розподіл молодих фахівців, відрядження у Німеччину й Північну Америку
(ф. Р-1087, 1929–1930).
Авторські посвідчення та заявки на винаходи (ф. Р-5741). Учені записки,
наукові праці викладачів, статті, реферати, рецензії на підручники, дисертації.
Особові справи викладачів.

Донецький інститут по підвищенню кваліфікації
інженерно-технічних працівників шахт і будівництв
вугільної промисловості
ф. Р-5545, спр. 46, 1954–1960 рр. Опис.
Створений у червні 1954 р. Завданням інституту було: підвищення кваліфікації
інженерно-технічних працівників, обмін досвідом і надання допомоги підприємствам і організаціям вугільної промисловості СРСР у підготовці кваліфікованих фахівців. Ліквідований у жовтні 1960 р.

Накази, директивні листи Міністерства вугільної промисловості СРСР
і УРСР. Накази, розпорядження Сталінського раднаргоспу, директора інституту. Положення про інститут. Навчальні плани й програми курсів підвищення
кваліфікації за спеціальностями. Звіти, довідки про роботу інституту.

Технікуми
Амвросіївський індустріальний технікум
ф. Р-5028, спр. 264, 1944–1980 рр. Опис.
Створений у липні 1944 р. Готує фахівців виробництва будівельних деталей і
залізобетонних конструкцій, технології в’язких матеріалів.

Артемівський індустріальний технікум
ф. Р-1139, спр. 262, 1928–1941, 1943–1972 рр. Опис.
Створений в 1927 р. на базі Бахмутського ремісничого училища, організованого
в 1894 р. У листопаді 1966 р. перейменований в Артемівський індустріальний
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технікум. Готує фахівців зі спеціальності: електроустаткування промпідприємств
і установок, машини й устаткування промисловості будівельних матеріалів, технологія вогнетривких матеріалів.

Горлівський індустріальний технікум ім. К. О. Румянцева
ф. Р-3405, спр. 339, 1943–1972 рр. Опис.
Створений у жовтні 1921 р. на базі Горлівського гірничого училища, створеного
в 1876 р. У червні 1960 р. перейменований у Горлівський індустріальний технікум. Готує фахівців для вугільної, хімічної та енергетичної промисловості.

Донецький гірничий технікум ім. Артема
ф. Р-1091, спр. 170, 1922–1925 рр. Опис.
Створений у травні 1921 р. Готував фахівців врубових машин, маркшейдерів і гірничих інженерів. У жовтні 1926 р. реорганізований у Донецький гірничий інститут.

Донецький гірничий технікум ім. Є. Т. Абакумова
ф. Р-6318, спр. 217, 1944–1975 рр. Опис.
Створений у квітні 1940 р. на базі робітфаку Донецького індустріального інституту як Рутченківський гірничий технікум. У листопаді 1953 р. привласнене
ім’я Є. Т. Абакумова. У серпні 1972 р. перейменований у Донецький гірничий
технікум ім. Є. Т. Абакумова. Готує фахівців для вугільної промисловості за спеціальностями підземна розробка вугільних родовищ, гірська електромеханіка,
організація діловодства.

Донецький технікум промислової автоматики
ф. Р-5792, спр. 314, 1943–1979 рр. Опис.
Створений у червні 1930 р. як Сталінський гірничий технікум. У червні 1946 р.
перейменований у Сталінський гірничий будівельний технікум, у січні 1950 р. –
у Сталінський гірничий технікум, у січні 1962 р. – у Донецький технікум промислової автоматики. Готує фахівців зі спеціальностей: підземна розробка
вугільних родовищ, гірська електромеханіка, техніків електрозв’язку й електронно-обчислювальних машин.

Горлівський автотранспортний технікум
ф. Р-6476, спр. 97, 1967–1976 р. Опис.
Створений в 1967 р. як автодорожний технікум. В 1969 р. був перейменований
в автотранспортний технікум. Основна функція – підготовка фахівців середньої
ланки в галузі автомобільного транспорту.

Донецький металургійний технікум
ф. Р-6172, спр. 99, 1962–1971 рр. Опис.
Створений у травні 1962 р. як Донецький вечірній індустріальний технікум. Готує фахівців для металургійної промисловості. У липні 1970 р. перейменований
у Донецький металургійний технікум.
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Слов’янський механічний технікум
ф. Р-3933, спр. 134, 1944–1960 рр. Опис.
Створений в 1944 р. Основні функції – підготовка фахівців для металургійного
виробництва: техніків з обробки металу, технологів ливарного виробництва, механіків з устаткування металургійних заводів.

Донецький економічний технікум
ф. Р-6687, спр. 90, 1971–1980 рр. Опис.
Створений у вересні 1971 р. Готує фахівців зі спеціальностей: товарознавство,
матеріально-технічне постачання та збут, бухгалтерський облік, програмування.

Донецький будівельний технікум
ф. Р-1048, спр. 152, 1930–1933, 1947–1976 рр. Опис.
Створений в 30-і роки як Сталінський технікум цивільного будівництва. В 1954 р.
перейменований у Сталінський будівельний технікум. Готує фахівців зі спеціальностей: промислове й цивільне будівництво, виробництво будівельних деталей і
залізобетонних конструкцій, дорожні машини й устаткування, архітектура, бухгалтерський облік.

Слов’янський енергобудівельний технікум
ф. Р-5929, спр. 84, 1956–1972 рр. Опис.
Створений в 1954 р. на базі слов’янського арматурно-ізоляторного заводу. Готує техніків-електриків і техників-будівельників для роботи на електростанціях і
будівлі теплових електростанцій.

Український заочний будівельний технікум
ф. Р-6012, спр. 158, 1958–1975 рр. Опис.
Створений на підставі розпорядження Сталінського раднаргоспу від 12 квітня
1958 р. З 1958 по 1961 рр. підпорядковувався РНГ Сталінського економічного
району, з 1961 по 1963 рр. – РНГ Донецького економічного району, з 1963 по
1967 рр. – Міністерству будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерству будівництва
підприємств важкої індустрії. Основні функції – підготовка фахівців промислового та громадського будівництва, планування в будівництві.

Донецький технікум фізичної культури та спорту
ф. Р-2834, спр. 181, 1950–1961, 1967–1975 рр. Опис.
Створений у липні 1950 р. У вересні 1961 р. був об’єднаний із Дніпропетров
ським технікумом фізичної культури в один технікум у місті Дніпропетровську.
У серпні 1967 р. утворений Донецький технікум фізичної культури й спорту. Готує викладачів фізкультури для профтехучилищ.

Донецький технікум легкої промисловості
ф. Р-6578, спр. 125, 1962–1975 рр. Опис.
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Створений у червні 1962 р. Готує фахівців швейного виробництва й устаткування трикотажних фабрик.

Донецький радгосп-технікум
ф. Р-6429, спр. 222, 1943–1983 рр. Опис.
Створений в 1930 р. як Сталінський агрозооветтехнікум на базі сільськогосподарської профшколи. У вересні 1944 р. перейменований у Сталінський сільськогосподарський технікум. в 1964 р. перейменований у Донецький радгосптехнікум.
В 1974 р. до технікуму приєднаний радгосп “Красногорівський”, в 1975 р. – Приазов
ський сільськогосподарський технікум.

Зуївський енергетичний технікум
ф. Р-6222, спр. 208, 1944–1981 рр. Опис.
Створений у червні 1944 р. Готує фахівців для теплових електростанцій.

Горлівський машинобудівний технікум
ф. Р-6617, спр. 139, 1964–1977 рр. Опис.
Створений в 1964 р. Готує фахівців з холодної обробки металу і зборки машин.

Краматорський машинобудівний технікум
ф. Р-5768, спр. 319, 1944–1980 рр. Опис.
Дата створення не встановлена. Готує фахівців з машинобудівних спеціальностей.

Донецький заочний хіміко-технологічний технікум
ф. Р-6689, спр. 118, 1959–1975 рр. Опис.
Створений в 1959 р. Готує фахівців для роботи на підприємствах хімічної промисловості.

Слов’янський хіміко-механічний технікум
ф. Р-3314, спр. 129, 1944–1973 рр. Опис.
Створений в 1936 р. як індустріально-хімічний технікум. В 1944 р. перейменований у Слов’янський хіміко-механічний технікум. Готує фахівців з технології
неорганічних речовин, устаткування хімічних заводів і технології кераміки.

Костянтинівський сільськогосподарський технікум
ф. Р-5633, спр. 50, 1949–1970 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як Красносільський сільськогосподарський технікум в селі
Красне Артемівського району. В 1957 р. перейменований в Костянтинівський
сільськогосподарський технікум. Готує молодших спеціалістів для сільського
господарства.
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Слов’янський сільськогосподарський технікум
ф. Р-6163, спр. 295, 1944–1985 рр. Опис.
Створений в 1934 р. як технікум плодоовочівництва. В 1949 р. перейменований в агролісомеліоративний технікум, з 1954 р. – Слов’янський сільськогосподарський технікум. Готує агрономів і механізаторів сільського господарства.

Краматорський технологічний технікум
ф. Р-6180, спр. 80, 1967–1974 рр. Опис.
Створений в 1967 р. Готує фахівців для роботи на підприємствах побутового обслуговування.

Анотація документів фондів технікумів
Постанови, накази, циркуляри ЦК ВКП(б), ВРНГ, Наркомату важкої
промисловості й праці СРСР про оплату праці, розподіл фахівців. Накази, розпорядження технікумів. Статути, протоколи засідань педагогічних рад, предметних і циклових комісій, комісій з розподілу молодих фахівців, державних
екзаменаційних і кваліфікаційних комісій.
Плани, звіти про навчально-виховну, учбово-методичну, політико-виховну, культурно-масову роботу, про навчальну й виробничу практику студентів.
Статистичні звіти про прийом і випуск студентів, чисельність, склад і розподіл
педкадрів. Довідки перевірок роботи технікумів вищестоящими організаціями.
Списки викладачів, особові справи студентів, відомості про соціальне походження студентів (1928–1941).
Листування з торговельним представництвом СРСР у Німеччині, ВРНГ
про придбання устаткування для технікумів (ф. Р-1091, 1924–1925).

Училища
Горлівське медичне училище
ф. Р-6698, спр. 207, 1961–1980 рр. Опис.
Створене в червні 1961 р. Готує середніх медичних працівників за спеціальностями: медичні сестри й фармацевти.

Дзержинське медичне училище
ф. Р-6004, спр. 70, 1964–1974 рр. Опис.
Створене в серпні 1964 р. Готувало середніх медичних працівників за спеціальностями: фельдшер, медична сестра. Ліквідоване у вересні 1974 р.

Слов’янське медичне училище
ф. Р-5804, спр. 148, 1943–1967 рр. Опис.
Створене в червні 1954 р. на базі Слов’янської акушерської школи. Готувало середніх медичних працівників за спеціальностями: акушер, фельдшер, медсестра
дитячих закладів. Ліквідоване в червні 1972 р. У фонді є документи акушерської
школи за 1943–1954 рр.
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Донецьке медичне училище
ф. Р-6081, спр. 143, 1946–1948, 1950–1980 рр. Опис.
Створене в 1944 р. як Сталінська фельдшерсько-акушерська школа. З листопада
1961 р. – Донецьке медичне училище. Готує середніх медичних працівників за
спеціальностями: фельдшер, медична сестра.

Донецьке педагогічне училище
ф. Р-6690, спр. 89, 1967–1980 рр. Опис.
Створене в серпні 1967 р. як Донецьке відділення Макіївського педагогічного
училища. Із січня 1968 р. – Донецьке педагогічне училище. Готує учителів початкових класів, учителів музики загальноосвітніх шкіл, музичних працівників
дитячих дошкільних закладів.

Ждановське педагогічне училище
ф. Р-4612, спр. 248, 1943–1956 рр. Опис.
Дата створення не встановлена. Готувало вчителів початкових класів. Ліквідоване у вересні 1956 р.

Кіровське педагогічне училище
ф. Р-6274, спр. 56, 1961–1969 рр. Опис.
Створене в грудні 1961 р. Готує учителів початкових класів загальноосвітньої
школи й вихователів дошкільних закладів.

Мар’їнське педагогічне училище
ф. Р-3031, спр. 225, 1940–1941, 1943–1956 рр. Описи.
Дата створення не встановлена. У фонді є документи за 1937, 1943 рр. Мар’їнської
педагогічної школи. Готувало вчителів початкових класів. У вересні 1956 р.
об’єднане з Костянтинівським педагогічним училищем.

Донецьке музичне училище
ф. Р-5840, спр. 149, 1943–1975 рр. Опис.
Створене в 1935 р. Готує фахівців зі спеціальностей: фортепіано, струнні інструменти, народні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики.

Донецьке культурно-просвітнє училище
ф. Р-5787, спр. 373, 1945–1980 рр. Опис.
Створене в червні 1944 р. як Сталінський технікум підготовки культосвітробітників, з липня 1961 р. – Сталінське, з листопада 1961 р. – Донецьке культосвітучилище. Готує фахівців зі спеціальностей: клубний працівник-керівник
самодіяльного хорового колективу, театрального колективу, оркестру народних
інструментів, оркестру духових інструментів, танцювального колективу, бібліотекарів середньої кваліфікації.
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Слов’янське авіаційно-технічне училище цивільної авіації
ф. Р-5467, спр. 103, 1964–1974 рр. Опис.
Створене в червні 1964 р. Готує техніків-механіків по експлуатації літаків,
авіадвигунів і техніків-електриків по експлуатації засобів світлотехнічного забезпечення польотів і електрообладнання аеропортів.

Анотація документів фондів училищ
Накази й директивні вказівки Народного комісаріату освіти УРСР, Міністерства вищої освіти СРСР, Міністерства освіти УРСР. Накази й вказівки
Сталінського обласного відділу народної освіти. Накази училищ.
Протоколи засідань педагогічних рад, класних керівників, нарад при директорах училищ, методичних нарад, державних екзаменаційних комісій, комісій з розподілу молодих фахівців. Затверджені навчальні програми по спеціальним дисциплінам. Плани, звіти про навчально-виховну роботу, про набір
учнів, голів державних комісій про підсумки проведення іспитів, розподіл молодих фахівців.
Статистичні звіти про прийом і випуск учнів, чисельність викладацького
складу й учнів. Довідки перевірок роботи училищ вищестоящими організаціями. Списки викладачів, учнів; особові справи учнів, атестати про закінчення
середньої школи, матрикули (залікові книжки), довідки, що підтверджують навчання в довоєнний період (1937–1941).

Міські й сільські професійно-технічні училища
(міськПТУ, ПТУ)
12 фондів, спр. 659, 1943–1980 рр. Описи.
Створені в 1940 р. як ремісничі училища й школи фабрично-заводського навчання (ФЗН). В 1949 р. ремісничі училища й школи ФЗН, що готують кваліфікованих робітників для вугільної промисловості, перетворені в гірничопромислові
училища й школи. В 1953 р. – організовані училища механізації сільського господарства. В 1958 р. створений єдиний тип професійно-технічних навчальних
закладів – міські й сільські ПТУ.

Накази. Протоколи засідань педагогічних рад, методичних комісій. Плани, звіти про навчально-виховну, культурно-масову роботу, про навчальну й виробничу практику учнів, про роботу з кадрами. Статистичні звіти про прийом і
випуск учнів, чисельність, склад та розподіл педагогічних кадрів.
Будівельне училище №39, м. Добропілля, ф. Р-4210, спр. 7, 1954–1961 рр.
Будівне училище №11, м. Сталіно, ф. Р-4874, спр. 6, 1957–1960 рр.
Гірниче ПТУ, м. Донецьк, ф. Р-6489, спр. 50, 1954–1971 рр.
Гірничопромислова школа №33, м. Торез, ф. Р-3656, спр. 14, 1947–1959 рр.
МіськПТУ №18, м. Донецьк, ф. Р-5953, спр. 46, 1943–1976 рр.
МіськПТУ №6, м. Донецьк, ф. Р-6322, спр. 56, 1946–1973 рр.
МіськПТУ №40, м. Донецьк, ф. Р-6404, спр. 71, 1944–1973 рр.
МіськПТУ №4, м. Жданов, ф. Р-6714, спр. 59, 1946–1975 рр.
Середнє міськПТУ №14, м. Краматорськ, ф. Р-5979, спр. 138, 1943–1980 рр.
Середнє міськПТУ №110, м. Торез, ф. Р-6237, спр. 70, 1944–1980 рр.
Сільське ПТУ №6, м. Слов’янськ, ф. Р-4048, спр. 84, 1943–1960 рр.
Технічне училище №19, м. Красний Лиман, ф. Р-6382, спр. 58, 1945–1980 рр.
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Маріупольська морехідна школа
ф. Р-6440, спр. 325, 1945–1992 рр. Опис.
Створена 21 жовтня 1943 р. Готувала фахівців для морських суден. Ліквідована
у вересня 1992 р.

Накази начальника школи. Протоколи засідань педагогічної ради, методичної та циклової комісій, затверджені навчальні плани й програми. Плани,
звіти по навчально-виховній і методичній роботі, про прийом і випуск учнів,
наявність, розподіл та використання кадрів, практику підбору курсантів для роботи на судах. Зведені відомості успішності учнів.

Донецька міська дитячо-юнацька спортивна школа №1
ф. Р-5613, спр. 95, 1948–1968 рр. Опис.

Створена в 1944 р. Готувала спортсменів вищих розрядів, інструкторів-громадських працівників і спортивних суддів для організації спортивно-масової роботи
в загальноосвітніх школах і за місцем проживання.

Протоколи засідань педагогічної ради, спартакіад, суддівських колегій.
Положення, календарі спортивно-масових заходів. Плани, звіти про учбовоспортивну й спортивно-масову роботу школи, про фізичне виховання школярів.
Протоколи, положення, звіти про проведення змагань, спартакіад школярів,
першості спортивних шкіл; розіграші кубку міста Донецька.
Інформації про підготовку спортсменів-розрядників, значківців ГТО,
ГЗР, інструкторів-громадських працівників і спортивних суддів. Книга рекордів спортивної школи.

Сільськогосподарські школи
Артемівська школа комбайнерів і трактористів
ф. Р-2818, спр. 3, 1939–1940 рр. Опис.
Дата створення та ліквідації не встановлена.

Сталінська державна двурічна школа по підготовці
керівних кадрів колгоспів
ф. Р-3033, спр. 177, 1947–1956 рр. Опис.
Створена в серпні 1947 р. Готувала керівні кадри для колгоспів. Ліквідована в
травні 1956 р.

Донецька обласна однорічна школа майстрів сільського
будівництва
ф. Р-5661 спр. 137, 1949–1971 рр. Опис.
Створена в 1949 р. на підставі постанови РМ УРСР. Спочатку підпорядковувалася обласному управлінню у справах сільського та колгоспного будівництва, з
1966 р. – обласному управлінню сільського господарства, з 1969 р. – Міністер
ству сільського господарства УРСР. Школа готувала будівельників для колгоспів
та радгоспів. Ліквідована 1 листопада 1971 р.
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Красносільська однорічна сільськогосподарська школа
ф. Р-4965, спр. 93, 1957–1969 рр. Опис.
Створена в 1957 р. Готувала майстрів-машиністів зрошуваного землеробства.
Ліквідована в 1964 р.

Анотація документів фондів сільськогосподарських шкіл
Накази, вказівки Міністерств сільського господарства, освіти СРСР і
УРСР, шкіл. Навчальні плани й програми. Протоколи педагогічних рад, класних
зборів, предметних і приймальних комісій, державних комісій із проведення
випускних іспитів. Плани, звіти про роботу шкіл, педагогічних рад, виробничо-технічних конференцій. Особові справи, списки викладачів і учнів, книги
реєстрації виданих дипломів.

Загальноосвітні школи
10 фондів, спр. 542, 1920–1922, 1945–1984 рр. Опис.
Почали створюватися в 20-і роки.

Накази. Положення, інструкції Донецького губернського відділу освіти
про оплату праці працівників освіти, організації шкільних рад при трудових
школах (1921). Плани, звіти про роботу шкіл. Статистичні звіти про рух, успішність і облік чисельності дітей. Протоколи педагогічних рад, батьківських
комітетів, шкільних і батьківських зборів. Методичні розробки уроків з досвіду
роботи вчителів-новаторів.
Листування з Юзівським повітовим відділом народної освіти про чисельність учнів, оплату праці викладачів, прийом учнів, скликання загальних зборів
працівників освіти.
Артемівська середня школа №24, м. Артемівськ, ф. Р-6272, спр. 69, 1962–
1980 р.
Бердянська середня школа , ф. Р-6219, спр. 44, 1961–1976 рр.
Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №6, м. Донецьк,
ф. Р-4343, спр. 15, 1946–1966 рр.
Донецька середня школа №138 Пролетарського райвідділу народної освіти,
м. Донецьк, ф. Р-6323, спр. 25, 1962–1971 рр.
Краснолиманська середня школа №3, м. Красний Лиман, ф. Р-6633, спр. 73,
1945–1980 рр.
Світлодарська середня школа №11, м. Дебальцеве, ф. Р-6250, спр. 46, 1969–
1984 рр.
Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням
№1, м. Сніжне, ф. Р-5402, спр. 95, 1947–1977 рр.
Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням
№12 ім. Двічі Героя Радянського Союзу Н. І. Семейко, м. Слов’янськ, ф. Р-5931,
спр. 124, 1947–1980 рр.
Середня загальноосвітня політехнічна з виробничим навчанням школа №60
Приморського районного відділу народної освіти, м. Жданов, ф. Р-6444, спр. 40,
1962–1972 рр.
Юзівська міська трудова школа № 1, Юзівського повітового відділу народної освіти, ф. Р-557, спр. 11, 1920–1922 рр.
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Школи-інтернати
5 фондів, спр. 163, 1950–1980 рр. Описи.
Амвросіївська восьмирічна школа-інтернат для дітей-сиріт створена 3 серпня
1961 р., як середня школа інтернат. В 1980 р. реорганізована в восьмирічну школу-інтернат. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7155, 1969–
1972).
Восьмирічна школа-інтерна №8 м. Донецька створена 25 грудня 1959 р. В 1966 р.
реорганізована в восьмирічну загальноосвітню школу і в школу-інтернат.
Іванопільська допоміжна школа-інтернат створена 4 вересня 1962 р. Закрита
20 липня 1967 р.
Катеринівська допоміжна школа-інтернат створена в січні 1950 р. Закрита в
1965 р.
Кондратівська допоміжна школа-інтернат створена 1 грудня 1960 р. Закрита
1 липня 1967 р.
Амвросіївська, ф. Р-6694, спр. 25, 1961–1980 рр.
Восьмирічна школа-інтернат №8 м. Донецька, ф. Р-4342, спр. 22, 1959–1966 рр.
Іванопільська, ф. Р-4442, спр. 27, 1962–1967 рр.
Катеринівська, ф. Р-4445, спр. 63, 1950–1963 рр.
Кондратівська, ф. Р-4437, спр.26, 1960–1967 рр.

Палац піонерів і школярів ім. Горького
ф. Р-4091, спр. 123, 1947–1964 рр. Опис.
Відкритий 11 листопада 1936 р. Під час війни зруйнований. Новий будинок відкритий 8 листопада 1951 р. Основні функції – учбова, масово-політична, методична
робота з дітьми; організація дозвілля школярів по інтересам. Палац об’єднував різні кружки: спортивні, художньої самодіяльності, науки та техніки та інш.

Постанова Сталінського міськвиконкому про відбудову палацу. Річні
плани, звіти з основної діяльності, про роботу відділів. Протоколи засідань
педагогічної ради, методичних нарад. Документи про присвоєння спортивних
розрядів. Штатні розклади, кошториси витрат.

Центральні курси підвищення кваліфікації інженернотехнічних працівників Міністерства вугільної
промисловості УРСР
ф. Р-5556, спр. 122, 1961–1968 рр. Опис.
Створені у квітні 1962 р. як Центральні курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Донецького Раднаргоспу, з 1965 р. передані Міністерству вугільної промисловості УРСР.

Навчальні плани, програми. Річні звіти про роботу курсів. Довідки, доповіді, інформації про підвищення кваліфікації ІТП. Бухгалтерські звіти.

Гірничо-технічні курси при Гришинському районному
комітеті профспілки гірників
ф. Р-2087, спр. 15, 1921–1922 рр. Опис.
Створені в березні 1921 р. Готували десятників 1-го розряду. Ліквідовані в
1923 р.
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Циркуляри Гришинського районного відділення Спілки гірників про
організацію курсів, видання журналу “Донецький шахтар”, про оплату праці
викладачів. Положення про секції професійно-технічної освіти при місцевих
органах Головпрофосвіти. Протоколи засідань комісії з гірничо-технічної освіти, педагогічної ради, пленумів райкому, техсекцій та райкультвідділу. Програма урочистого відкриття короткострокових курсів гірничих десятників, розкладу уроків, доповіді про роботу курсів, аналіз успішності курсантів. Доповідні
записки, таблиці, відомості про організацію курсів, про грошову й натуральну
оплату праці викладачів і співробітників (1921), нормування видачі продуктів
харчування, одягу, канцтоварів. Відомості про видобуток вугілля по рудниках
Гришинського району. Списки, заяви, посвідчення викладачів, співробітників і
курсантів, довідки про закінчення курсів курсантами із вказівкою прослуханих
предметів. Журнали обліку перевірочних піврічних випробувань, обліку роботи викладачів, направлення на курси.
Листування з Донецькими губернськими й Гришинським районним відділеннями Спілки гірників про організацію та фінансування курсів, навчальних
занять і практичних екскурсій на рудники, забезпечення педагогічними кадрами, навчальними посібниками.

Артемівські обласні курси перепідготовки робітничих
пропагандистів
ф. П-289, спр. 33, 1936–1938 рр. Опис.
Дата створення та ліквідації курсів не встановлена.

Накази директора курсів. Доповідні записки. Матеріали підсумків набору слухачів. Списки викладачів, лекторів, співробітників курсів, характеристики на курсантів.

Радянсько-партійні школи (радпартшколи)
2 фонди, спр. 529, 1923–1936 рр. Описи.
Організовані в 1921 р. Радпартшколи готували працівників для партійних, радянських і профспілкових організацій. Діяли до 1937 р.

Накази. Звіти, відомості про роботу шкіл (1923–1935). Протоколи засідань педрад, предметних, мандатних, приймальних комісій, шкільних рад, загальних зборів курсантів, засідань правлінь комуни й бюро старостату, засідань
партколективу і його бюро (1932–1934), комісії із прийому слухачів, випуску
курсантів. Списки співробітників і викладачів шкіл, курсантів і характеристики
на них. Списки старих більшовиків-слухачів курсів. Особові справи співробітників шкіл.
Артемівська (Бахмутська), ф. П-283, спр. 500, 1923–1936 рр.
Маріупольська, ф. П-590, спр. 29, 1926–1935 рр.

Сталінська вища партійна школа
ф. П-4742, спр. 2955, 1944–1959 рр. Опис.
Організована в 1944 р. як обласні курси по підготовці партійних і комсомольських кадрів. В 1946 р. на базі курсів була створена міжобласна партійна школа, що
в 1948 р. була реорганізована в Сталінську вищу партійну школу. Ліквідована в
1959 р.
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Накази. Протоколи засідань педради школи, державної екзаменаційної
комісії. Списки, характеристики, залікові, трудові книжки, особові справи
викладачів, співробітників, слухачів. Звіти про роботу школи, видачу дипломів.

Донецька вища комуністична сільськогосподарська школа,
м. Маріуполь
ф. П-593, спр. 57, 1933–1941 рр. Опис.
Створена на базі Вседонбаського комуністичного університету в листопаді
1932 р. Готували керівні кадри для МТС, колгоспів, радгоспів, тваринницьких
ферм, політвідділів. Ліквідована в серпні 1937 р.

Накази, списки професорсько-викладацького складу, списки й особові
справи студентів, працівників школи.

Обласні курси партактиву, м. Маріуполь
ф. П-591, спр. 23, 1932–1941 рр. Опис.
Утворені в 1932 р. Готували пропагандистів, агітаторів, секретарів парткомів,
парторгів. Припинили роботу в червні 1941 р.

Накази, доповідні записки директора курсів про роботу курсів. Протоколи виробничих нарад і засідань конфліктної робітничої комісії. Книга обліку
співробітників і курсантів, відомості про курсантів, які закінчили курси, списки
курсантів. Автобіографія та трудова книжка директора курсів Дунаєва І. К.

Марксизьке-ленінське навчання
2 фонди, спр. 63, 1931–1938 рр. Описи
Готували відповідальних партійних працівників, секретарів райпарткомів, зав.
відділами міськрайпарткомів, редакторів районних газет і секретарів великих заводських і шахтних організацій.

Рішення і постанова бюро обкому КП(б)У про курси, набір слухачів, випуск курсантів, доповідні записки й звіти про роботу курсів, виписки з наказів
і розпорядження по курсам, списки курсантів з анкетними даними, характеристики.
Донецькі обласні курси марксизму-ленінізму, ф. П-589, спр. 19, 1934–1937 рр.
Донецька обласна філія Українського інституту масового заочного навчання,
ф. П-124, спр. 44, 1931–1938 рр.

15. Культурно-просвітницькі установи, установи мистецтва й
масової інформації. Творчі спілки. Архівні установи
Донецьке окружне управління агітпунктів, м. Бахмут
ф. Р-2328, спр. 15, 1921–1922 рр. Опис.
Створене в 1921 р. як Донецьке районне управління агітпунктів. У липні 1922 р.
перетворене в Донецьке окружне управління агітпунктів. Підпорядковувало-
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ся Донецькому губернському управлінню політосвіти. Ліквідоване в листопаді
1922 р.

Циркуляри, інструкції, накази Центрального й окружного управлінь агітпунктів. Доповіді, рапорти, акти про роботу Донецького окружного управління,
Слов’янського, Таганрозького, Дебальцівського, Ясинуватського, Маріупольського агітпунктів. Листування з губуправлінням політосвіт про штати, постачання літературою та плакатами.

Управління кінофікації виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів
ф. Р-4800, спр. 1188, 1943–1988 рр. Опис.
Створене в 1938 р. В 1953 р. реорганізоване у відділ кінофікації управління культури облвиконкому. В 1959 р. об’єднане з конторою кінопрокату у відділ кінофікації та кінопрокату управління культури облвиконкому, з 1963 р. – управління
кінофікації облвиконкому. Ліквідоване в жовтні 1988 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-792, 1938–1941, 1943–1953).

Накази. Положення про відділи кінофікації області (1952). Протоколи й
стенограми нарад працівників кінофікації області, міжобласних і виробничих
нарад, семінарів директорів. Перспективний план розвитку кіномережі області
на 1966–1980 рр., річні плани, звіти про роботу управління, розвиток кіномережі, кінообслуговування населення, роботу з кадрами, проведення кінофестивалів (1949–1952), оглядів-конкурсів на кращу бригаду кіномеханіків (1964).
Інформації про розвиток шефської допомоги сільським кіноустановкам, культурне забезпечення сільської молоді.
Фінансові звіти, кошториси на будівництво, відновлення і реконструкцію
кінотеатрів.
Річні звіти кінотеатрів, міських і районних дирекцій кіномережі з основної діяльності.

Відділи кінофікації районних і міських виконкомів рад
депутатів трудящих
7 фондів, спр. 128, 1945–1957 рр. Опис.
Створювалися й діяли при виконкомах районних і міських рад депутатів трудящих.

Положення про відділи. Накази. Плани, звіти з основної діяльності.
Кошторис на будівництво кінотеатрів. Протоколи виробничих нарад, загальних
зборів співробітників відділів.
Районні:
Амвросіївський, ф. Р-3572, спр. 5, 1946–1948 рр.
Володарський, ф. Р-3271, спр. 8, 1948–1953 рр.
Краснолиманський, ф. Р-3455, спр. 8, 1947–1951 рр.
Приморський, ф. Р-3066, спр. 15, 1948–1952, 1954–1957 рр.
Селидівський, ф. Р-3943, спр. 8, 1945–1953 рр.
Міські:
Горлівський, ф. Р-4555, спр. 16, 1948–1953 рр.
Сталінський, ф. Р-3029, спр. 68, 1945–1954 рр.
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Відділ у справах культурно-просвітницьких установ
виконкому Сталінської обласної ради депутатів трудящих
ф. Р-4981, спр. 41, 1946–1952 рр. Опис.
Організований у грудні 1944 р. У червні 1953 р. увійшов до складу управління
культури облвиконкому.

Звіти про роботу відділу, бібліотек, клубних установ, обласного методичного кабінету кульпросвітроботи.

Відділ у справах мистецтв виконкому Сталінської обласної
ради депутатів трудящих
ф. Р-4982, спр. 25, 1944–1953 рр. Опис.
Створений в 1938 р. У червні 1953 р. увійшов до складу управління культури
облвиконкому.

Накази. Річні звіти, інформації про діяльність відділу, театрів, музичних
шкіл, виконання творчих планів, роботу з кадрами. Репертуарні плани театрів.

Комітет у справах молоді
ф. Р-6811, спр. 22, 1991–1993 рр. Опис.
Створений на підставі рішення облради від 21 червня 1991 р. Свою практичну
діяльність почав з листопада 1991 р. Основна ціль – створення соціально-економічних, правових умов та гарантій для становлення та розвитку молодих громадян, їх найбільша самореалізація. Комітет забезпечує рішення питань з проведення ефективної молодіжної політики, координовує діяльність всіх комітетів та
відділів у справах молоді в складі виконкомів на території області. В 1992 р. був
створений обласний базовий центр соціальної служби для молоді.

Накази з основної діяльності. Положення про комітет (1991), річні звіти
з основної діяльності. Документи про створення центрів соціальних служб. Інформаційно-методичні бюлетені. Листування.

Управління культури виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів
ф. Р-4983, спр. 1156, 1953–1994 рр. Опис.
Створене в червні 1953 р. у результаті об’єднання відділів і управлінь облвиконкому: у справах культурно-просвітницьких установ, мистецтв, радіо й інформації, поліграфічної промисловості, обласного видавництва й книжкової торгівлі,
кінофікації.

Накази. Постанови колегії управління. Протоколи засідань ради, експертної комісії управління. Стенограми нарад молодих фахівців області
(1956). Плани, звіти про роботу управління та підвідомчих установ. Перспективний план ремонтно-реставраційних робіт пам’ятників історії, архітектури
Слав’яногірського історико-архітектурного заповідника (1988). Комплексна
програма розвитку музеїв області (1986).
Інформації підвідомчих установ про стан обліку й зберігання музейних
фондів. Охоронні зобов’язання на пам’ятники історії й культури. Опис культурних
цінностей, що перебувають у користуванні релігійних об’єднань області.
282

Довідки про наявність і збереженість художніх цінностей у культових
спорудженнях мм. Донецька та Макіївки.
Історична довідка про пам’ятники історії, архітектури й природи м.
Слав’яногірська.
Довідки, інформації про культурно-масову роботу, огляди театрів народної творчості, розвиток художньої самодіяльності, охорону й популяризацію
пам’ятників архітектури й мистецтва, нові обряди і народні свята, роботу університетів культури, допомогу сільським установам культури.

Відділи культури виконкомів районних і міських рад
народних депутатів
44 фонди, спр. 4012, 1945–1986 рр. Описи.
Створені в грудні 1944 р. як відділи культурно-просвітницької роботи. В 1953 р.
перетворені у відділи культури.

Накази. Протоколи засідань рад відділів. Перспективний план спорудження, реконструкції та реставрації пам’ятників і меморіальних дощок у м.
Єнакієве (ф. Р-6376). Плани, звіти, інформації про діяльність відділів і культурно-просвітницьких установ, стан культурно-масової роботи серед трудящих,
огляди художньої самодіяльності, проведення районних фестивалів самодіяльного мистецтва. Паспорти й охоронні грамоти історичних пам’ятників.

Донецька організація Спілки композиторів України
ф. Р-6670, спр. 148, 1969–1991 рр. Опис.
Організована в листопаді 1969 р. як Донецьке відділення Спілки композиторів
України. З жовтня 1970 р. – перейменована в Донецьку організацію Спілки композиторів України. Основним завданням є сприяння творчій діяльності членів
Спілки композиторів.

Наказ голови Спілки композиторів України про організацію Донецького
відділення (1969), лист секретаріату правління Спілки композиторів СРСР про
перейменування (1970). Протоколи засідань правління, загальних зборів членів
організації.
Творчі плани композиторів, перспективний план роботи організації по
реалізації комплексної програми “Спілка мистецтва й праці” (1985–1990). Пропозиції членів організації про зміни в проекті Статуту Спілки композиторів України (1989). Творчі характеристики композиторів, списки їх здобутків. Огляди
публікацій про музичні здобутки донецьких композиторів (1974–1977). Звіти,
довідки, інформації про проведені заходи щодо пропаганди творчості донецьких композиторів, роботу секцій, про музично-естетичне виховання дітей.

Донецька обласна організація Спілки архітекторів УРСР
ф. Р-6725, спр. 207, 1944–1986 рр. Опис.
Створена в 1938 р. як обласне відділення Спілки архітекторів УРСР, з 1974 р. –
перетворена в Донецьку обласну організацію Спілки архітекторів УРСР. Основними завданнями є пропаганда досягнень архітектури, інформування населення
про перспективи забудови населених пунктів, творчу допомогу архітекторам області.
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Накази. Протоколи засідань правління, загальних зборів архітекторів
міст області, об’єднаної технічної ради з питань планування й забудови
м. Донецька, конференції “Практика забудови м. Донецька за 10 років” (1965).
Стенограми засідання виїзного комітету Держбуду УРСР у м. Донецьку
(1963), звітно-виборчих конференцій, пленумів.
Плани творчих заходів, звіти про діяльність організації.
Відгуки про виставку по архітектурній забудові м. Донецька (1963);
довідки про забудову міст області, списки архітекторів області.

Донецька організація Спілки художників УРСР
ф. Р-6771, спр. 202, 1957–1990 рр. Опис.
Організована в листопаді 1957 р. як Донецьке відділення Спілки художників
УРСР, із травня 1969 р. – Донецька організація Спілки художників УРСР. Основними завданнями є пропаганда образотворчого мистецтва, організація виставок,
творча допомога художникам області.

Протоколи загальних зборів, засідань правління, річні плани роботи
й звіти про їх виконання; списки членів Спілки художників СРСР. Каталоги
виставок донецьких художників. Статті й замітки з газет про художні виставки,
відгуки відвідувачів.

Донецька організація Спілки письменників УРСР
ф. Р-5832, спр. 255, 1952–1990 рр. Опис.
Організована в 1934 р. як Донецьке відділення спілки письменників УРСР. Із
серпня 1976 р. перейменована в організацію. Основними завданнями є сприяння
створенню здобутків високого художнього рівня, виховання літературної заміни,
охорона авторських прав письменників. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6236, 1951–1985).

Протоколи засідань правління, загальних зборів письменників, комісії
із творчої спадщини письменника Іонова О. В. Стенограми засідання виїзної
президії Спілки письменників УРСР у м. Донецьку (1961), засідання ради з української літератури, Спілки письменників СРСР обговорення поезії донецьких
письменників (1985). Плани, звіти про творчу й культурно-шефську роботу організації, літературних об’єднань області. Договори про творчу співдружність
із організаціями й підприємствами. План заходів щодо підготовки до святкування 50–річчя Спілки письменників УРСР (1984).
Списки книг донецьких письменників, виданих в 1949–1954 рр. Особові
справи, списки донецьких письменників, їх здобутків, письменників УРСР –
лауреатів державних і літературних премій, членів правління Спілки письменників УРСР, літературних об’єднань області.

Донецьке обласне відділення музичного
товариства України
ф. Р-6674, спр. 61, 1962–1982 рр. Опис.
Створене в 1968 р. як Донецьке обласне відділення музично-хорового товариства УРСР, з 1975 р. – Донецьке обласне відділення музичного товариства УРСР.
Проводить роботу з музично-естетичного виховання трудящих, розвитку їх
самодіяльної художньої творчості.
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Стенограми конференцій і пленумів, протоколи засідань президії правління. Плани, звіти про роботу відділення.

Донецький обласний художньо-виробничий комбінат
ф. Р-5180, спр. 41, 1961–1964 рр. Опис.
Створений в 1961 р. Займався створенням творів образотворчого мистецтва,
художнім оформленням цивільних споруджень, площ, парків. Ліквідований в
1965 р.

Протоколи засідань художньої ради. Плани, звіти про випуск художньої
продукції, про виконану роботу. Статистичні звіти, довідки по кадрам. Річні
звіти з основної діяльності відділення.

Донецьке обласне відділення Українського відділення
Літературного фонду СРСР
ф. Р-5831, спр. 42, 1958–1966 рр. Опис.
Створене в травні 1958 р. Основним завданням було надання допомоги членам
Літературного фонду СРСР, поліпшення їхнього матеріального становища, побутових умов. В 1966 р. реорганізоване в Донецьке обласне відділення Українського відділення Літературного фонду СРСР.

Накази. Протоколи засідань правління. Плани й звіти про виконану роботу. Річні бухгалтерські звіти, звіти по кадрам.

Донецьке міжобласне відділення Українського
театрального товариства
ф. Р-6249, спр. 204, 1964–1991 рр. Опис.
Створене в жовтні 1960 р. Контролює роботу театрів Донецької і Луганської областей, надає допомогу самодіяльним колективам і народним театрам.

Стенограми звітно-виборчих конференцій. Протоколи засідань правління міжобласного відділення. Плани творчих заходів і звіти про діяльність відділення. Рецензії на спектаклі театрів, тези лекцій і доповідей членів спілки: на
театральну тематику. Стенограми науково-творчих конференцій.

Театри
Донецький обласний український музично-драматичний
театр ім. Артема
ф. Р-6403, спр. 241, 1939–1993 рр. Опис.
Створений в 1927 р. у м. Харкові як Краснозаводський український драматичний
театр. У жовтні 1933 р. переведений у м. Сталіно й перейменований в Український музично-драматичний театр, з 1944 р. – Сталінський український музично-драматичний театр ім. Артема, з листопада 1961 р. – Донецький обласний
український музично-драматичний театр ім. Артема. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-6274, 1940, 1944–1953, 1966–1987).
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Донецький державний академічний російський
театр опери й балету
ф. Р-6417, спр. 75, 1944–1973 рр. Опис.
Створений в 1932 р. у м. Луганську. У жовтні 1940 р. переведений у м. Сталіно
з назвою Донецький російський музичний театр. З жовтня 1946 р. перейменований у державний російський театр опери й балету. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-6260, 1940, 1944–1953, 1963–1981).

Донецький обласний російський драматичний театр
(м. Жданов)
ф. Р-6593, спр. 673, 1959–1985 рр. Опис.
Створений у вересні 1959 р.

Артемівський державний український музичнодраматичний театр
ф. Р-3802, спр. 86, 1945–1963 рр. Опис.
Створений в 1933 р. у м. Рубіжне Луганської області як Донецький український
робітничо-колгоспний пересувний театр. З березня 1944 р. перебував у м. Макіївці, з 1946 р. – у м. Артемівську і називався: Артемівський український музичнодраматичний театр. Ліквідований у січні 1963 р.

Чистяківський державний драматичний театр
ім. Маяковського
ф. Р-3654, спр. 32, 1949–1963 рр. Опис.
Створений в 1938 р. у м. Слов’янську. В 1954 р. переведений у м. Чистякове.
Ліквідований у грудні 1962 р.

Єнакієвський український музично-драматичний театр
ф. Р-3825, спр. 4, 1944–1947 рр. Опис.
В 1946 р. Український музично-драматичний театр із м. Ромни був переведений
у м. Єнакієве.

Донецький обласний театр ляльок
ф. Р-6397, спр. 222, 1958–1986 рр. Опис.
Створений у серпні 1958 р. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-6574, 1960–1966).

Анотація документів фондів театрів
Накази обласного відділу у справах мистецтв, обласного управління культури, театрів. Рішення облвиконкому про організацію театру ляльок
(ф. Р-6397, 1957). Протоколи засідань художніх рад, комісії прийому спектаклів
(ф. Р-3802, Р-6397).
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Репертуарні, виробничо-фінансові плани. Звіти, інформації про діяльність театрів, творчі зустрічі із трудовими колективами. Рецензії на постановки театрів, оркестрові розробки, тексти п’єс, ноти, програми спектаклів
(ф. Р-6593). Договори, довідки, відомості про проведення гастролей, документи
про проведення глядацьких конференцій (ф. Р-6593). Книги обліку спектаклів,
глядацьких колективів, фінансових зборів (ф. Р-6403, 1951–1968). Списки працівників театрів.

Донецька обласна філармонія
ф. Р-6416, спр. 284, 1946–1997 рр. Опис.
Створена в 1931 р. Проводить масово-просвітницьку роботу, організовує концерти, надає допомогу з художньої самодіяльності. На зберіганні є документи
партійної організації (ф. П-1911, 1946–1981)

Протоколи засідань художньої ради. Річні виробничо-фінансові й репертуарні плани. Звіти про творчу роботу колективів і артистів, проведення лекцій-концертів і літературно-музичних композицій, присвячених 150-річчю від
дня народження О. С. Пушкіна, 100–річчю від дня народження Л. Українки
(1971).
Звіти, довідки про відновлення зруйнованого в роки окупації будинку
філармонії (1946–1949), установку органа (1960).

Маріупольське управління державного цирку,
м. Маріуполь
ф. Р-2326, спр. 2, 1932–1933 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не встановлені.

Виписки з наказів управління Всеукраїнського державного цирку про
програми цирку, по кадрам. Посвідчення артистів цирку.

Бібліотеки
Донецька державна обласна наукова бібліотека
ім. Н. К. Крупської
ф. Р-5381, спр. 779, 1944–1984 рр. Опис.
Створена в 1926 р. В 1939 р. було присвоєне ім’я Н. К. Крупської. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-8324, 1983–1987).

Донецька державна обласна бібліотека для дітей
ім. С. М. Кірова
ф. Р-6278, спр. 500, 1946–1971 рр. Опис.
Створена в грудні 1933 р. В 1939 р.було присвоєне ім’я С. М. Кірова.
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Анотація документів фондів бібліотек
Накази. Перспективні плани науково-дослідних робіт, плани, звіти, доповідні записки, інформації про роботу обласних бібліотек, підготовку виставок, проведення “свят книги”, обмін досвідом.
Стенограма республіканської наради-семінару бібліотечних працівників,
що обслуговують вугільні басейни УРСР (ф. Р-5381, 1956).
Протоколи засідань вченої, науково-методичної рад, читацьких конференцій, творчої зустрічі з письменником Іоновим О. В. (ф. Р-5381, 1963). Методичні рекомендації для бібліотек області, доповіді, статті співробітників бібліотек, альбоми наочних посібників по організації книжкових фондів і каталогів у
масових бібліотеках. Довідки про проведення семінарів на базі кращих бібліотек області, тематичних і комплексних перевірок роботи підвідомчих бібліотек,
впровадження НОТ у роботі дитячих бібліотек. Документи про відновлення і
будівництво будинку бібліотеки (ф. Р-5381, 1950–1956).

Донецький планетарій Донецької міської організації
товариства “Знання”
ф. Р-6324, спр. 44, 1962–1974 рр. Опис.
Створений в 1961 р.

Накази. Протоколи науково-методичної ради. Річні плани, звіти про роботу. Плани заходів до 100–річчя від дня народження В. І. Леніна. Акти обстеження діяльності планетарію вищими організаціями.

Музеї
Донецький обласний краєзнавчий музей
ф. Р-6790, спр. 340, 1943–1984 рр. Опис.
Заснований 30 грудня 1924 р.

Ждановський краєзнавчий музей
ф. Р-6446, спр. 104, 1946–1973 рр. Опис.
Заснований у лютому 1920 р.

Анотація документів фондів музеїв
Накази. Плани наукових праць, комплектування фондів, тематико-експозиційні плани. Протоколи засідань науково-методичних рад, виробничих нарад
науковців. Методичні рекомендації про створення та роботу народних музеїв,
рецензії на тематико-експозиційні плани, лекції та екскурсії. Звіти про наукові
відрядження, про археологічні дослідження, довідки й інформації про роботу
музею і його філій. Доповіді, тексти лекцій і тематичних екскурсій, підготовлених співробітниками музею, інформації, наукові статті про дослідження. Путівник по обласному музею (ф. Р-6790, 1976), книги відгуків і побажань. Листування із краєзнавцями. Альбом ілюстрацій до звіту музею про етнографічні
дослідження (ф. Р-6790, 1983).
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Маріупольське окружне архівне управління
ф. Р-1540, спр. 10, 1926–1931 рр. Опис.
Створене наприкінці 1925 р. Основні функції: облік і реєстрація архівів, контроль за постановкою роботи в архівах діючих установ, зберігання та використання документів.
У зв’язку з ліквідацією округів у вересні 1930 р., реорганізоване в Маріупольське
місцеве управління. Контролювало стан архівної справи в містах і районах, які
раніше входили в Маріупольський округ.
З березня 1932 р. перетворене в Маріупольський Державний історичний архів.

Накази, циркуляри, листи, інструкції Народного комісаріату внутрішніх
справ, ЦАУ УРСР, Маріупольського окрвиконкому з питань архівної справи.
Листування Маріупольського окрархіву з установами й організаціями. Списки
співробітників.

Архівний відділ виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів
ф. Р-1136, спр. 2666, 1932–1975 рр. Опис.
Створений в 1932 р. як архівне управління при облвиконкомі. В 1938 р. переданий у підпорядкування обласному управлінню НКВС. В 1939 р. перейменований
в архівний відділ, що в 1960 р. був переданий у підпорядкування облвиконкому.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6296, 1934–1937)

Накази й розпорядження. Перспективні, річні плани, звіти про діяльність
архівного відділу й державних архівів області, підвищення кваліфікації архівних працівників, проведення урочистих зібрань, присвячених 60–річчю архівної справи в СРСР (1968), 50-річчю освіти СРСР, 30-річчю звільнення України
від нацистських загарбників.
Огляди й акти обстеження роботи державних архівів. Протоколи засідань
експертно-перевірної та методичної комісій, виробничих нарад і загальних
зібрань співробітників. Документи про проведення оглядів стану діловодства й
архівів установ, організацій і підприємств.
Директиви й вказівки ДАУ та АУ, листування з ними з питань архівної
справи. Контрольно-спостережні справи районних і міських архівів. Довідки
перевірок роботи архівів.

Державний архів Донецької області і його філії
3 фонди, спр. 4760, 1930–1998 рр. Описи.
Обласний архів створений в 1932 р. у результаті реорганізації Сталінського місцевого архівного управління та крайового історичного архіву промисловості
Донбасу. Філії в мм. Артемівську й Маріуполі створені в 1932 р. у результаті
реорганізації місцевих архівних управлінь. В 1938 р. передані у ведення НКВС і
називалися: Сталінський обласний архів у м. Сталіно й філії в мм. Артемівську
й Маріуполі. В 1943 р. філії були ліквідовані, а їх реевакуйовані фонди передані
обласному державному архіву. З 1980 р. Донецький обласний державний архів
називається – Державний архів Донецької області.

Накази, постанови, рішення Головархіву України, що стосуються діяльності архівних установ області. Накази директора архіву. Положення про держархів області, дирекцію, науково-методичну і експертну ради. Паспорт архіву.
289

Перелік функціональних обов’язків структурних підрозділів архіву. Річні плани, звіти про роботу, перспективні плани заходів щодо вдосконалення описів,
забезпечення збереженості документів, науково-публіцистичну роботу й звіти
про їх виконання.
Протоколи засідань дирекції, науково-методичної та експертної рад, виробничих нарад, наукових конференцій дослідників, атестаційної комісії. Відомості про площу архівосховищ (1932), картки фондів Артемівського й Маріупольського архівів (1938–1941); книги надходжень фондів на держзберігання.
Акти й довідки про збитки, що були нанесені архіву в період нацистської окупації. Стенограма республіканського кущового семінару працівників архівних
установ Донецької, Дніпропетровської, Ворошиловоградської та Запорізької
областей (1970). Копії статей і тексти радіопередач, підготовлених співробітниками архіву, тематичні запити й листування з установами й громадянами про їх
виконання. Листування про виконання запитів соціально-правового характеру.
Списки, відомості про місце поховання іноземних солдатів і військовополонених, що загинули на території області; списки концентраційних таборів, складені за документами держархіву; листування з військкоматами, органами міліції
про розшук родичів радянських військовополонених, що загинули в центральному таборі військовополонених у м. Сталіно в період окупації. Листування
держархіву області з відділом по розслідуванню військових злочинів і злочинів
проти людства (Канада). Листи, тематичні переліки, складені за документами
архіву з інформаційною метою.
Рішення, протоколи, довідки про проведення огляду-конкурсу по забезпеченню збереженості документів райміськархівів, введення нових умов оплати праці в архіві області. Копії документів, виявлених по фондах архіву для
підготовки збірок, довідників. Книги відгуків про виставки, підготовлені за документами архіву. Річні статзвіти по кадрам, контрольні списки, особові справи
звільнених співробітників.
Держархів Донецької області ф. Р-678, спр. 4520, 1930–1998 рр.
Артемівська філія, ф. Р-1176, спр. 106, 1932–1943 рр.
Маріупольська філія, ф. Р-1239, спр. 134, 1931–1941 рр.

Андріївський районний архів
ф. Р-2770, спр. 43, 1946–1959 рр. Описи.
Створений в 1938 р. Ліквідований в 1959 р.

Директивні вказівки вищестоящих архівних установ.
Плани робіт архіву й звіти про їх виконання. Статзвіти про роботу райархіву. Акти обстеження установ і організацій району. Заяви громадян на видачу
довідок і видані на руки довідки. Листування з питання надання приміщення
архіву, видачу довідок за заявами громадян.

Приморський районний архів
ф. Р-2767, спр. 4, 1949–1958 рр. Опис.
Створений в 1945 р. Ліквідований в 1959 р.

Річні й квартальні плани робіт архіву й звіти про їх виконання. Книга
реєстрації заяв, що надходять. Книга обліку вхідної документації в райархів.
Листування з архівним відділом УВС по Сталінській області з організаційних і методичних питаннь.
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Сталінський міський державний архів
ф. Р-1898, спр. 80, 1937–1940 рр. Описи.
Створений в 1932 р.

Накази, постанови, директивні й циркулярні листи вищестоящих радянських і архівних органів.
Плани й звіти, доповідні записки про роботу міськархіву.
Інструкції та правила обробки й зберігання документальних матеріалів.
Протоколи й виписки із протоколів засідань експертно-перевірних комісій.
Акти обстеження архівів діючих установ. Реєстраційні картки обліку архівних установ, підприємств і організацій.
Листування з установами й організаціями про впорядкування архівів, видачу довідок і копій документів, про роботу й звітність міськархіву.
Заяви на видачу довідок з архівних фондів. Описи архівних матеріалів
сільрад, списки організацій і колгоспів Сталінського району, фондів міськархіву й фондів, що підлягають здачі в утиль.
Кошториси й пояснювальні записки до них.
Документи по соцзмаганню.

Комісії (відділи) по історії партії та жовтневої революції
(істпарти)
2 фонди, спр. 127, 1872–1938 рр. Описи.
Комісія по історії партії при Донецькому губкомі КП(б)У організована 10 червня
1921 р., з 1922 р. – істпартвідділ при Донецькому губкомі КП(б)У. У зв’язку зі
змінами адміністративно-територіального поділу істпартвідділи з 1925 р. почали діяти при окружних комітетах КП(б)У, з 1932 р. – при Донецькому обкомі
КП(б)У, з жовтня 1934 р. – Донецька філія Всеукраїнського інституту історії партії та жовтневої революції в м. Сталіно (Донецький істпарт). У листопаді 1938 р.
обласний істпарт був об’єднаний з обласним партархівом. Займалися збиранням,
зберіганням документів по історії партії, брали участь у підготовці збірок документів, виданні журналів.
У фондах є документи, що відображають історичні події 1872–1920 рр. на території Донецького краю.

Протоколи засідань колегії істпартів, звіти про діяльність, листування з
Інститутом історії про плани роботи, перевірку якості підготовлених публікацій. Статті, нариси з історії робітничого руху в Донбасі. Спогади учасників революційних подій. Протоколи, резолюції, листування про діяльність партійних,
комсомольських і профспілкових організацій, страйковий рух робітників, збройне повстання 1905 р. у Донбасі, боротьбу з бандитизмом, про громадянську
війну. Анкети, біографії учасників революційних подій.
Артемівський, ф. П-16, спр. 73, 1900–1931 рр.
Донецький, ф. П-7, спр. 54, 1872–1938 рр.

Партійний архів Донецького обкому КПУ
ф. П-5800, спр. 1060, 1937–1995 рр. Опис.
Створений в 1935 р., в 1938 р. об’єднаний з Донецьким облістпартом. Займався збиранням, упорядкуванням, зберіганням, вивченням, публікацією матеріалів
партійних і комсомольських організацій, політвідділів. В 1991 р. увійшов до
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складу державного архіву Донецької області. У фонді є документи окружних і
обласних істпартів за 1920–1936 рр.

Розпорядження, плани, звіти про роботу архіву. Інструкції, директивні
вказівки, оглядові листи вищестоящих організацій. Виписки з рішень парторганів про роботу істпарту й партархіву за 1924–1969 рр. Матеріали виступів
учасників І-ІІІ міжнародних конференцій архівістів, програми науково-практичних конференцій і семінарів. Довідки обстежень і стану архівів міськкомів,
райкомів партії та комсомолу. Протоколи виробничих нарад, засідань ЕПК.
Листування з основних напрямків діяльності архіву. Тематичні запити й копії
відповідей на них. Статті співробітників архіву. Матеріали по підготовці до видання збірок документів, рецензії на книги.
Хроніка найважливіших історичних подій, ювілейних дат по Донецькій
області, історії Донецької обласної парторганізації з 1884 по 1917 роки, підготовлена за документами архіву.
Документи архіву про зміни в адміністративно-територіальному поділі
області за 1920–1966 роки, участь поляків у встановленні радянської влади в
Донбасі в 1920–1922 роках, про національне питання, про виключення із КПРС
за політичними мотивами, про голод в Україні в 1932–1933 роках, про осіб необґрунтовано репресованих в 40-х і на початку 50-х рр.
Списки старих більшовиків, учасників громадянської війни, колгоспного
й стаханівського руху, відбудови народного господарства в післявоєнний період. Документи про партизанський і підпільно-патріотичний рух в Сталінській
(Донецькій) області в роки Другої світової війни 1941–1945 рр.
Довідки про секретарів Донецького обкому КП(б)У (1932–1937), секретарів парткомів великих промислових підприємств Донбасу (1927–1933), партійних і радянських працівників Артемівського, Сталінського, Маріупольського округів (1925–1929).

Юзівське агентство державного видавництва України
ф. Р-2339, спр. 9, 1923–1924 рр. Опис.
Створене й діяло в 20-і роки.

Постанови, накази, інструкції Наркомату праці, Центрального управління державного видавництва України. Договори й угоди з Юзівським повітовим бюро профспілок, установами про відкриття кіосків із продажу літератури,
про постачання книгами робітничих клубів. Листування з держвидавництвом
України, Московським відділенням держвидавництва України, торговельними
кооперативами про поширення, продаж книг, з фінансових питань. Довідки,
посвідчення особи, мандати про відрядження співробітників і листування із
книгарнями з особового складу.

Донецьке відділення державного військового видавництва,
м. Артемівськ
ф. Р-2574, спр. 1, 1925, 1926 рр. Опис.
Створене в жовтні 1925 р. Дата ліквідації не встановлена.

Листування з Українським лівобережним відділенням Державного вій
ськового видавництва, його філіалами про виконання замовлень на літературу.
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Видавництво “Донбас” Державного комітету УРСР
у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі
ф. Р-6317, спр. 1268, 1959–1988 рр. Опис.
Створене в 1959 р. як Сталінське обласне книжкове видавництво, з 1964 р. – видавництво “Донбас” Державного комітету з друку при РМ УРСР, з 1978 р. – державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі.
В 1972 р. року нагороджено Орденом “Знак Пошани”.

Накази. Довідки, інформації, звіти про роботу видавництва. Протоколи
засідань головної редакції видавництва, редакційної і художньої рад, читацьких
конференцій. Листування про видавничу роботу. Річні виробничо-фінансові
плани, тематичні плани випуску літератури, списки друкованої продукції, випущеної видавництвом; статистичні звіти про випуск і здачу продукції. Договори видавництва з авторами й художниками. Авторські рукописи, редакційні
висновки й рецензії на них.
Художнє оформлення до видань редакції суспільно-політичної, краєзнавчої, художньої, виробничо-технічної, сільськогосподарської, замовленої літератури. Плани, проспекти, анотації видань редакції виробничо-технічної літератури.
Анотації на видану літературу, листування з Комітетом з друку й Головвидатом про видання книг, про діяльність видавництва і його редакцій. Листування із закордонними видавництвами про спільне видання книг, книгообмін.

Донецьке обласне газетне видавництво
ф. Р-4631, спр. 151, 1946–1963 рр. Опис.
В 1946 р. на базі обласного газетного видавництва було створено обласне книжкове газетне видавництво управління у справах поліграфії та видавництв при
облвиконкомі. В 1954 р. перетворене в обласне видавництво управління культури
облвиконкому. В 1959 р. розділене на газетне й книжкове видавництва. Ліквідоване в 1964 р.

Положення про видавництво (1954). Накази. Плани, звіти про роботу видавництва, районних газет і друкарень, про кадри, виконання планів. Фінансові
плани поліграфічної промисловості області на 1959–1960 рр. Ліквідаційні баланси друкарень і редакцій.

Редакція обласної газети “Комсомолець Донбасу”
ф. П-7500, спр. 316, 1950–1988 рр. Описи.
Створена в 1948 р. Орган Донецького обкому ЛКСМУ.

Накази по редакції газети. Тематичні плани. Річні комплекти газети. Протоколи летючок. Журнали реєстрації листів.

Донецьке відділення видавництва “Транспорт”
ф. Р-4337, спр. 80, 1945–1978 рр. Опис.
Створене в 1934 р. як видавництво “Залізничник Донбасу” Донецької залізниці, із травня 1937 р. – Північно-Донецької залізниці. У серпні 1952 р. – перейменоване в дорожнє відділення об’єднання Трансзалізницяіздату Міністерства
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шляхів сполучення на Північно-Донецькій залізниці, з 1953 р. – на Донецькій
залізниці. У квітні 1964 р. реорганізоване в Донецьке відділення видавництва
“Транспорт”.

Річні торгово-фінансові плани, звіти з основної діяльності відділення,
друкарень. Акти, ліквідаційний баланс Артемівської друкарні. Звіти відділення
по капітальним вкладенням.

Редакції газет
2 фонди, спр. 27, 1951–161 рр. Описи.
Дати створення та ліквідації не відомі. На зберіганні є документи партійної організації редакції газети “Приморський колгоспник” (ф. П-4555, 1951–1953).

Накази. Річні фінансові звіти.
“Приморський колгоспник”, ф. Р-3070, спр. 15, 1951–1959 рр.
“Радянський шахтар”, ф. Р-4341, спр. 12, 1954–1961 рр.

Редакційна колегія тому “Історія міст і сіл
Донецької області”
ф. Р-4250, спр. 509, 1962–1970 рр. Опис.
Створена в 1962 р. з метою організації написання нарисів історії населених пунктів Донецької області для багатотомного видання “Історії міст і сіл Української
РСР”. Припинила діяльність в 1970 р.

Постанови, методичні вказівки Головної та обласної редколегій. Протоколи засідань, плани роботи й організаційно-методичні заходи обласної редколегії. Доповідні записки, інформації, звіти про хід підготовки тому. Планпроспект і структура тому. Плани-графіки підготовки до видання тому й здачі
нарисів по історії міст і сіл Донецької області. Звіти авторів нарисів про відрядження по виявленню документів. Загальні зауваження рецензентів про ступінь
готовності до редагування нарисів і довідок про населені пункти області. Звіти
вищих навчальних закладів, архівів, обласної бібліотеки про участь у підготовці до видання тому. Списки членів редакційних комісій і авторів нарисів
та довідок. Нариси й довідки по історії населених пунктів Донецької області й
фотодокументи до них.

Донецька обласна організація Українського товариства
охорони пам’ятників історії й культури
ф. Р-6158, спр. 226, 1966–1991 рр. Опис.
Створена в 1966 р.

Протоколи, стенограми звітно-виборних конференцій, засідань президії,
пленумів правління, засідань секції пам’ятників археології. Інформації про роботу обласної організації.
Списки пам’ятників трудової слави й науково-технічного прогресу в області, пам’ятників промислової архітектури й пам’ятних місць в області. Звіти
й довідки про роботу народних університетів “Пам’ятники розповідають”. Відомості про наявність пам’ятників в області. Звіт про роботу секції пам’ятників
археології, архітектурної експедиції по виявленню пам’ятників історії, культури
й архітектури в області, секцій по роботі серед дітей і молоді. Річні статистичні
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звіти про роботу правлінь обласної, міської та районної організацій. Довідки
про роботу обласної організації. Акти огляду пам’ятників історії та культури в
області.

Донецьке відділення Українського інформаційного
агентства (Укрінформ)
ф. Р-5896, спр. 336, 1946–1994 рр. Опис.
Створене в 1935 р. як Донецьке обласне управління радіотелеграфного агентства
України. З березня 1965 р. – Донецьке відділення РАТАУ, із травня 1990 р. – Донецьке відділення Українського інформаційного агентства. Основне завдання –
збір і передача інформації про життя області для органів друку, радіомовлення та
телебачення України.

Накази. Плани для місцевої преси, республіканського й закордонного
друку. Звіти з основної діяльності й пояснювальні записки до них. Замітки, репортажі, замальовки, опубліковані в газетах.
Огляди матеріалів відділення РАТАУ, відомості про роботу обласних кореспондентів і відділень. Інформації для республіканського друку.
Матеріали, опубліковані закордонними газетами.

Донецьке губернське управління у справах друку
ф. Р-1492, спр. 12, 1923–1925 рр. Опис.
Створене в 1920 р. Ліквідоване в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Циркуляри, накази Донецького губвиконкому. Протоколи засідань комісії
з вилучення літератури. Доповіді, доповідні записки про роботу управління у
справах друку. Відомості по обліку й роботі друкарень. Анкети обліку видавництв і періодичних видань.

Управління з друку виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів
ф. Р-5876, спр. 1447, 1964–1994 рр. Опис.
Утворене в 1964 р. Керувало місцевим друком, поліграфією та книжковою торгівлею на території області. Ліквідоване в 1994 р.

Накази. Документи про створення та реорганізацію управління. Положення про відділи управління, про друкарні області. Перспективні плани розвитку органів друку на 1971–1975 рр.
Плани, звіти про діяльність управління і підвідомчих організацій, капітальне будівництво, випуск продукції, надходження та впровадження винаходів
і раціоналізаторських пропозицій, впровадження нової техніки, охорону праці
й техніку безпеки, кадри.
Доповіді, інформації, довідки про роботу поліграфічних підприємств області, проведення Всесоюзного громадського огляду підвищення культури виробництва на підприємствах поліграфічної промисловості.
Протоколи нарад директорів і загальних зборів працівників друкарні області, громадської комісії з контролю якості друкованої продукції. Документи
про роботу колегії управління, списки керівників і головних фахівців управління та друкарень.
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Управління з охорони державних таємниць у пресі
при Донецькому облвиконкомі
ф. Р-5758, спр. 279, 1943–1983 рр. Опис.
Створене в 1938 р. як Сталінське обласне управління у справах літератури й
видавництв, із грудня 1953 р. – управління по охороні військових і державних
таємниць у пресі при Сталінському облвиконкомі, з лютого 1967 р. – управління
по охороні державних таємниць у пресі при Донецькому облвиконкомі. Здійснює
контроль над друкованими виданнями, роботою видавництв.

Накази. Плани роботи управління. Протоколи виробничих нарад співробітників управління. Доповідні записки, річні звіти з основної діяльності управління, бухгалтерські звіти, статистичні звіти по кадрам.

Донецький обласний комітет з телебачення
та радіомовлення
ф. Р-4674, спр. 4301, 1943–1988 рр. Описи.
Створений в 1933 р. як обласний комітет радіомовлення. З 1943 р. – Сталінський
обласний комітет радіомовлення та радіоінформації, з 1949 р. – Сталінський обласний комітет радіоінформації, з 1958 р. – комітет з радіомовлення та телебачення при Сталінському облвиконкомі, з 1971 р. – Донецький обласний комітет
з телебачення та радіомовлення. У фонді є документи ліквідованих районних і
міських редакцій радіомовлення. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-755, 1930–1941, 1943–1985).

Накази. Положення про відділ інформації, про міські й районні радіокомітети. Протоколи засідань комітету, виробничо-творчих нарад, конференцій
радіослухачів. Тематичні й фінансові плани, звіти з основної діяльності. Тексти
радіопередач, рецензії на мікрофонні матеріали міських і районних редакцій,
передачі обласного радіо; дикторські журнали обліку передач, щоденні зведені
переліки передач. Програми, сценарії.

Донецька студія телебачення
ф. Р-4365, спр. 587, 1956–1971 рр. Опис.
Створена в 1956 р. У липні 1971 р. увійшла до складу комітету з телебачення та
радіомовлення Донецького облвиконкому.

Накази з основної діяльності телестудії; виробничі плани, плани по праці
й звіти про виконання планів; відомості обліку передач по 1 і 2-ій програмах;
звіти з основної діяльності, про витрату дорогоцінних металів, по кадрам. Щоденні зведені переліки передач і сценарії. Фінансові плани, штатні розписи.

16. Науково-дослідні, проектні інститути й організації
Науково-дослідні інститути та філіали
Експериментально-дослідницьке бюро тресту
“Сталінвугілля”, м. Сталіно
ф. Р-1098, спр. 23, 1929–1930 рр. Опис.
Організоване в липні 1930 р. як Сталінський філіал проектного управління
“Шахтобуд”. Із грудня 1932 р. – експериментально-дослідницьке бюро тресту
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“Сталінвугілля”. Займалося питаннями проектування, реконструкції й будівлі
шахт. Дата ліквідації не встановлена.

Донецький державний проектно-конструкторський
інститут по проектуванню шахт “Дондіпрошахт”
ф. Р-5579, спр. 708, 1940–1941, 1943–1979 рр. Опис.
Створений в 1939 р. як державна контора по проектуванню нового будівництва
комбінату “Сталінвугілля”. В 1944 р. перейменований в контору по проектуванню відновлюваний і нових шахт Донбасу “Сталінвугілляпроект”. В 1951 р. – реорганізована в Державний проектний інститут “Сталіндіпрошахт”, з 1961 р. –
“Дондіпрошахт”. Проводить комплексне проектування вугільних районів і
реконструкції діючих шахт. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-6206, 1949–1987).

Донецький науково-дослідний вугільний інститут (ДонВГІ)
ф. Р-1096, спр. 1764, 1926–1931, 1938, 1945–1985 рр. Опис.
Створений наприкінці 1925 р. як Донецька дослідна гірничо-металургійна станція Всесоюзного вугільного інституту, з липня 1930 р. – Всеукраїнський філіал
науково-дослідного вугільного інституту, із травня 1931 р. – Донецький філіал
державного науково-дослідного вугільного інституту. У січні 1946 р. – реорганізований у самостійний інститут. Проводить наукові дослідження з технології гірничих робіт, утворення нової техніки для вугільної промисловості.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-2056, 1946–1987).

Український філіал Всесоюзного науково-дослідного
інституту гірничої геомеханіки та маркшейдерської справи
(ВНДІМС), м. Донецьк
ф. Р-5904, спр. 572, 1944–1980 рр. Опис.
Створений в 1933 р. як Донецька група центрального науково-дослідного маркшейдерського бюро (ЦНДМБ), у липні 1945 р. – реорганізований в Донецький
філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту маркшейдерської справи (ВНДІМС), у жовтні 1948 р. – перейменований в Український філіал ВНДІМС і
переведений у м. Харків. У жовтні 1946 р. повернутий до м. Сталіно. В 1951 р.
перейменований у Донецький філіал, в 1953 р. – в Український філіал ВНДІМС.
Проводить розробку науково-технічних проблем і досліджень в області зрушення гірничих порід і поверхонь під впливом гірничих видобуток, прояву гірничого тиску й раціональних методів управління ним, розробку методики й техніки
маркшейдерських робіт.

Всесоюзний науково-дослідний інститут гірничої механіки
ім. Федорова
ф. Р-6299, спр. 1353, 1933–1987 рр. Описи.
Створений в 1934 р. як інститут гірничої механіки. В 1942 р. було присвоєне
ім’я його першого директора М. М. Федорова. З 1951 р. інститут гірничої справи
ім. М. М. Федорова. В 1963 р. – перейменований в інститут гірничої механіки й
технічної кібернетики ім. М. М. Федорова. В 1978 р. перетворений у Всесоюзний
науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова.
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Кілька разів змінювалося місцезнаходження інституту: в 1934–1938 рр. і 1943–
1956 рр. – у м. Київі, в 1938–1941 рр. – у м. Дніпропетровську, в 1941–1943 рр. – у
м. Уфі, з 1956 р. – у м. Донецьку. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-7496, 1958–1987).

Донецький державний проектно-конструкторський
і експериментальний інститут комплексної механізації
шахт (Дондіпровуглемаш)
ф. Р-3577, спр. 440, 1943–1970 рр. Опис.
Створений у жовтні 1943 р. як Донецький філіал державної союзної експериментально-конструкторської контори “Вуглемашпроект”. У березні 1945 р. – реорганізований у Донецький філіал Московського інституту “Діпровуглемаш”, із
квітня 1956 р. – реорганізований в “Дондіпровуглемаш”. Основним завданням є
створення та впровадження конструкцій новітніх типів машин для комплексної
механізації вугільної промисловості. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5612, 1947–1987).

Донецьке науково-виробниче об’єднання по створенню
і випуску засобів автоматизації гірничих машин
“Автоматгірмаш”
ф. Р-5136, спр. 1482, 1956–1990 рр. Опис.
Створене в 1956 р. як Донецький відділ державного проектно-конструкторського
інституту “Діпровуглеавтоматизація”. В 1960 р. реорганізований у філіал інституту “Діпровуглеавтоматизація”, з 1964 р. – Донецький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по автоматизації гірничих машин “Донндіавтоматгірмаш”, з 1974 р. – Донецьке науково-виробниче об’єднання по створенню
та випуску коштів автоматизації гірських машин “Автоматміськмаш”. Проводить
науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи зі створення технічних засобів і автоматизації гірських машин. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7471, 1964–1987).

Державний Макіївський науково-дослідний інститут
з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)
ф. Р-5802, спр. 2954, 1937–1995 рр. Опис.
Створений в 1927 р. як Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці робіт
у гірській промисловості й гірничорятувальній справі, з 1947 р. – Державний
Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірській промисловості. Займається вдосконалюванням й створенням нових методів і засобів поліпшення безпеки праці на підприємствах вугільної промисловості. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-2131, 1940, 1942–1953, 1959–1987).

Всесоюзне науково-виробниче об’єднання
з гірничорятувальної справи “Респіратор”
ф. Р-5912, спр. 1142, 1945–1989 рр. Опис.
Створене в травні 1945 р. як Центральна науково-дослідна лабораторія з гірничорятувальної справи. Із грудня 1968 р. – Всесоюзний науково-дослідний інститут
гірничорятувальної справи. В 1972 р. інститут увійшов до складу створеного
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Всесоюзного науково-виробничого об’єднання з гірничорятувальної справи
“Респіратор” на правах головної організації. Основними завданнями є розробка
й впровадження в практику гірничорятувальної справи нових способів і засобів
попередження та ліквідації аварій і засобів індивідуального захисту людей при
аваріях на шахтах. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5600,
1954–1960, 1976–1987).

Всесоюзний науково-дослідний проектноконструкторський і технологічний інститут
вибуховозахисного й рудничного електроустаткування
(ВНДІВЕ)
ф. Р-6070, спр. 706, 1957–1984 рр. Опис.
Створений у грудні 1956 р. як Державний інститут по проектуванню й дослідженню вибухобезпечного електроустаткування. З 1969 р. – Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут вибуховозахищеного й рудничного електроустаткування. Проводить наукові дослідження,
пов’язані з розробкою вибуховозахищеного, рудничного електроустаткування.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7463, 1960–1987).

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
“ПівденьНДІдіпрогаз”
ф. Р-4722, спр. 804, 1943–1985 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як проектно-кошторисний відділ тресту “Донпівденьгаз”. В
1947 р. реорганізований у філіал Всесоюзного державного інституту по проектуванню підприємств промисловості штучного рідкого палива й газу, з 1949 р. –
проектне відділення Всесоюзного науково-дослідного й проектного інституту по
підземній газифікації вугілля (ВНДІпідземгаз), з 1956 р. – Державний проектний
інститут підземної газифікації вугілля (Діпропідземгаз), з 1961 р. – Державний
проектний інститут по проектуванню магістральних газопроводів і споруджень
газової промисловості Півдня (Південьдіпрогаз), з 1965 р. – Державний науководослідний і проектно-конструкторський інститут “ПівденьНДІдіпрогаз”. Виконує проектні, дослідницькі, науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи
по видобутку, переробці й транспортуванню газу. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-813, 1938–1940, 1943–1987).

Донецький науково-дослідний інститут чорної металургії
(ДонНДІчормет)
ф. Р-6052, спр. 1541, 1960–1985 рр. Опис.
Створений у грудні 1959 р. як філіал Українського науково-дослідного інституту
металів (УкрНДІмет). В 1963 р. перетворений в “ДонНДІчормет”. Проводить науково-дослідну роботу в області вдосконалення технології виробництва чавуну,
сталі, прокату й розробки нових технологічних процесів. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7462, 1960–1987).

Краматорський науково-дослідний проектний
технологічний інститут машинобудування (НДІпротехмаш)
ф. Р-6023, спр. 1690, 1956–1983 рр. Опис.
Створений у травні 1955 р. як філіал Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування. В 1958 р. перейменований у науково-дослідний
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і проектний технологічний інститут машинобудування (НДІпротехмаш). Проводить науково-дослідні й експериментальні роботи в області створення та впровадження високопродуктивної технології, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у металургійному машинобудуванні. На зберіганні є
документи партійної організації (ф. П-7776, 1971–1991) і комсомольської організації (ф. П-8121, 1977–1984).

Державний науково-дослідний інститут “Реактивелектрон”
ф. Р-6090, спр. 1580, 1959–1987 рр. Опис.
Створений в 1959 році. Проводить розробку й впровадження у виробництво нових технологічних процесів і апаратів по виробництву неорганічних хімічних реактивів. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6740, 1959–1987).

Державний проектний інститут “Донбасцивільпроект”
ф. Р-6684, спр. 312, 1946–1976 рр. Опис.
Створений у лютому 1945 р. як архітектурна проектно-планова майстерня “Облпроект”, із червня 1948 р. – обласна архітектурно-проектна контора “Облпроект”, з лютого 1955 р. – обласна проектна контора “Облміськсільпроект”, з липня
1957 р. – обласна контора “Облпроект”; в 1958 р. – реорганізована в Сталінський
філіал Українського державного інституту проектування міст (Діпроміст), з липня 1970 р. – Державний проектний інститут “Донбасцивільпроект”. Розробляє
генеральні плани міст, проекти детального планування житлових районів, типові
проекти житлових будинків, індивідуальні плани громадських будинків, проекти
парків. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6946, 1963–1987).

Донецький державний проектний і науково-дослідний
інститут “ПромбудНДІпроект”
ф. Р-4549, спр. 280, 1957–1968 рр. Опис.
Створений в 1957 р. як Донецький науково-дослідний інститут надшахтного будівництва, з 1964 р. – Донецький державний проектний і науково-дослідний інститут
“ПромбудНДІпроект”. Займається розробкою проблем надшахтного будівництва
й захисту будинків і споруджень від шкідливого впливу гірських виробіток. На
зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6348, 1957–1987).

Державний проектний інститут планування та забудови
м. Донецька “Донецькпроект”
ф. Р-6398, спр. 61, 1964–1971 рр. Опис.
Створений у липні 1964 р. Основне завдання – планування та забудова м. Донецька. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7501, 1964–1987).

Донецький проектно-конструкторський технологічний
інститут
ф. Р-6367, спр. 500, 1965–1991 рр. Опис.
Створений у серпні 1965 р. Проводить розробку й впровадження прогресивних
технологій, засобів механізації виробничих процесів підприємств вугільного машинобудування.
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Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут
вторинних кольорових металів “ВНДІвторкольормет”
ф. Р-6661, спр. 273, 1968–1984 рр. Опис.
Створений в 1967 р. Проводить розробку стандартів і технічних умов на продукцію вторинних кольорових металів, дослідження в області діючих і розробку нових економічних схем переробки лома кольорових і рідких металів. На зберіганні
є документи партійної організації (ф. П-7753, 1969–1987).

Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної
промисловості (ВНДІсіль), м. Артемівськ
ф. Р-3261, спр. 970, 1925, 1930, 1935–1941, 1947–1980 рр. Опис.
Створений у січні 1935 р. як Центральна соляна лабораторія в м. Ленінграді, в
1948 р. реорганізований у Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості, у липні 1954 р. інститут переведений у м. Артемівськ, в 1958 р. – перейменований в Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
(УкрНДІсіль), з 1963 р. – ВНДІсіль. Координує всі науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи в області соляної промисловості, займається науковою розробкою та впровадженням у соляну промисловість новітніх досягнень
науки й техніки. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5387,
1955–1987).

Український науково-дослідний інститут пластичних мас
(УкрНДІпластмас)
ф. Р-6241, спр. 1499, 1959–1986 рр. Опис.
Створений на підставі постанови Донецького раднаргоспу від 19 березня 1959 р.
Діяв в системі Міністерства хімічної промисловості. Проводить наукові дослідження в області розробки та освоєння технологічних процесів виробництва полімерних матеріалів. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-6744,
1959–1987).

Донецький науково-дослідний інститут травматології
та ортопедії
ф. Р-5756, спр. 963, 1956–1984 рр. Опис.
Створений у січні 1956 р. як науково-дослідний інститут травматології, ортопедії
та протезування, з 1965 р. – Донецький науково-дослідний інститут травматології
та ортопедії. Діяльність інституту спрямована на розвиток науки в області травматології та ортопедії, проведення експериментальних і наукових досліджень із
метою поліпшення охорони здоров’я. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-5611, 1954–1981).

Донецький науково-дослідний інститут гігієни праці
та профзахворювань
ф. Р-6126, спр. 1175, 1939, 1946–1982 рр. Опис.
Створений в 1925 р. як Сталінський філіал Українського державного інституту патології та гігієни праці, в 1929 р. реорганізований у Сталінський інститут
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гігієни праці та профзахворювань, з 1946 р. – науково-дослідний інститут фізіології праці, з 1965 р. – Донецький науково-дослідний інститут гігієни праці
та профзахворювань. Проводить дослідження із проблем гігієни праці та профзахворювань, розробляє рекомендації з гігієнічної оптимізації та оздоровлення праці гірничоробочих. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-8327, 1983–1987).

Донецький філіал науково-дослідного гірничорудного
інституту “ДонНДГРІ”
ф. Р-6473, спр. 456, 1966–1986 рр. Опис.
Створений в 1967 р. Проводить науково-дослідні, дослідно-експериментальні,
проектно-конструкторські, технологічні роботи з удосконалювання існуючої та
створення нової технології видобутку вогнетривкої та нерудної металургійної
сировини відкритим способом.

Донецький філіал Українського державного інституту
з проектування дорожнього господарства “Укрдіпродор”
ф. Р-6503, спр. 282, 1968–1984 рр. Опис.
Створений в 1966 р. як Донецьке відділення “Укрдіпродортрансу”, з жовтня
1969 р. – Донецький філіал “Укрдіпродортрансу”, з 1974 р. – Донецька філія
“Укрдіпродор”. Проектує будівництво й реконструкцію об’єктів дорожнього господарства.

Донецький філіал інституту з проектування сільського
будівництва “Укрсільпроект”
ф. Р-6559, спр. 12, 1968–1970 рр. Опис.
Створений в 1968 р. Основними завданнями є забезпечення проектування сіль
ськогосподарського виробництва.

Донецький філіал проектного інституту
“Укржитлоремпроект”
ф. Р-6662, спр. 9, 1968–1971 рр. Опис.
Створений в 1968 р. Основними завданнями є виконання проектно-кошторисних
робіт з реконструкції та капітального ремонту житлових, соціально-культурних
і комунальних об’єктів.

Донецький філіал Республіканського проектного інституту
по землевпорядженню “Укрземпроект”
ф. Р-6756, спр. 61, 1969–1978 рр. Опис.
Створений у жовтні 1969 р. Основним завданням є проведення землевпорядження з метою найбільш повного, науково обґрунтованого, раціонального використання земель, їхньої охорони, підвищення культури землеробства.
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Донецький філіал державного проектно-дослідницького
інституту “ЗапоріжДІпровідгосп”
ф. Р-6770, спр. 147, 1970–1984 рр. Опис.
Створений у грудні 1969 р. Основним завданням є забезпечення проектно-кошторисною документацією меліоративного й водогосподарчого будівництва в Донецькій області.

Донецька філіал УкрПТКІ організацій виробництва
й економії монтажних і спеціальних будівельних робіт
ф. Р-6773, спр. 116, 1979–1984 рр. Опис.
Створена філія в 1979 р. на базі відділу інституту „УкрПТКІмонтажспецбуд”.
Основні функції – розробка комплексних проектів виробництва монтажних і
спеціальних будівельних робіт, модернізація монтажних механізмів, допомога
організаціям у впроваджені розробок інституту.

Костянтинівський філіал з виробів зі скла Науководослідного інституту будівельних матеріалів і виробів
Академії будівництва й архітектури УРСР
ф. Р-4459, спр. 164, 1950–1962 рр. Опис.
Створений у січні 1950 р. як філіал Московського державного інституту скла. З
1959 р. – філіал науково-дослідного інституту будівельних матеріалів і виробів.
Ліквідований у січні 1963 р.

Донецький філіал інституту “УкркомунНДІпроект”
ф. Р-6757, спр. 47, 1969–1978 рр. Опис.
Створений у квітні 1966 р. як Донецький відділ інституту “УкрДІпрокомунбуд”,
із квітня 1971 р. – Донецький філіал інституту УкрДІпрокомунбуд, з лютого
1978 р. – інституту “УкркомунНДІпроект”. Основна діяльність – проектування
об’єктів комунального будівництва.

Ждановський філіал Українського державного інституту
по проектуванню металургійних заводів “УкрДІпромез”
ф. Р-4316, спр. 398, 1944–1975 рр. Опис.
Створений у лютому 1944 р. для забезпечення проектною документацією відновлюваних і споруджуваних металургійних підприємств.

Ждановська бригада Українського державного інституту
по проектуванню металургійних заводів
ф. Р-4317, спр. 42, 1951–1962 рр. Опис.
Створений в 1951р. як філіал 2-го державного союзного проектного інституту.
В 1952р. переданий Ждановському металургійному заводу ім. Ілліча як проектно-конструкторське бюро. В 1959р. створена Ждановська бригада Українського
державного інституту з проектування металургійних заводів. Основні функції –
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здійснення проектних та дослідних робіт з будівництва, надання технічної допомоги підприємствам. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-7625,
1969–1987).

Слов’янський філіал Державного проектного інституту
“Електропромпроект”
ф. Р-5466, спр. 143, 1956–1972 рр. Опис.
Створений у травні 1956 р. як Слов’янський філіал проектно-конструкторського
відділу Московського державного дослідницького електрокерамічного інституту, із січня 1966 р. – Слов’янський філіал “Електропромпроект” ДДЕКІ.

Анотація документів фондів інститутів і філіалів
Накази, розпорядження. Статути, положення про інститути (ф. Р-1096,
ф. Р-5579, ф. Р-6299). Перспективні плани науково-дослідних робіт, впровадження та використання закінчених науково-дослідних робіт, капітального будівництва. Тематичні плани проектно-дослідницьких робіт. Річні плани, звіти про
науково-дослідну роботу, впровадження винаходів, технічні удосконаленя, науково-технічну інформацію, капітальні вкладення. Протоколи засідань вчених
рад, технічних нарад, конференцій. Анотації, відгуки, висновки на науково-дослідні роботи. Переліки виконаних науково-дослідних робіт.
Відомості, інформації про шари й видобуток вугілля по шахтах
(ф. Р-1096, 1931). Документи про роботу міжнародного гірського конгресу
(ф. Р-1096, 1967), XIV міжнародної конференції науково-дослідних інститутів
по безпеці робіт у гірничій промисловості (ф. Р-5802, 1969), V з’їзду ортопедівтравматологів України (ф. Р-5756, 1966), науково-технічне співробітництво із
закордонними країнами.
Протоколи, відгуки з розробки стандартів солі, паспорти сільпідприємств
(ф. Р-3261, 1939, 1954).
Листування з міністерствами, підприємствами з науково-дослідної, патентно-ліцензійної роботи, закордонного патентування винаходів. Збірники наукових праць (ф. Р-1096, ф. Р-6299), креслення, списки креслень, проектування
та реконструкції шахт (ф. Р-1098).

Донецький губернський відділ Української метеорологічної
служби, м. Бахмут
ф. Р-2315, спр. 2, 1924 р. Опис.
Створений у лютому 1924 р. Ліквідований в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Листування з Донецьким губернським земельним управлінням, Бахмутською радіостанцією, районними виконкомами про організацію, відновлення та
наявність у районах метеорологічних станцій. Декадні метеорологічні зведення.

Артемівська науково-дослідна станція автодорожнього
транспорту
ф. Р-1197, спр. 15, 1931–1939 рр. Опис.
Створена в 1931 р. як філіал Українського науково-дослідного інституту безрейкових доріг і транспорту, з липня 1932 р. – Артемівська науково-дослідна станція
автодорожнього транспорту. Є документи за 1925, 1929–1930 рр.
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Науково-дослідні звіти по будівництву дослідних ділянок доріг. Плани,
схеми, карти польових обстежень дослідних ділянок, доповідні записки про
будівництво доріг. Тези доповіді про організацію міжміських і трактових повідомлень на далекі відстані. Звіти, відомості, картки спостережень за експлуатацією дорогою Краматорськ-Ямпіль (1932).
Копії перекладів іноземної літератури з питань осушення і будівництва
доріг.

Донецький центр стандартизації та метрології
ф. Р-6144, спр. 1584, 1946–1989 рр. Опис.
Створений в 1944 р. як управління вповноваженого комітету у справах вимірів і
вимірювальної техніки при облвиконкомі, в 1953 р. – реорганізований в Сталінське обласне управління вимірів і вимірювальних приладів, в 1955 р. перейменований в Сталінську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці,
з 1967 р. – Донецьку міжобласну лабораторію держнагляду за стандартами й
вимірювальною технікою, з 1975 р. – Донецький центр метрології та стандартизації. Проводить розробку основних напрямків розвитку, науково-методичних і
техніко-економічних основ стандартизації та метрології.

Накази. Плани впровадження нової вимірювальної техніки. Звіти про виконання плану по праці, капітальному будівництву, техніці безпеки, кадрах, про
поліпшення експлуатаційних якостей нових вимірювальних приладів.
Протоколи технічних нарад, засідань ради науково-технічного товариства. Рішення державної комісії по атестації якості продукції. Акти перевірок
впровадження та дотримання стандартів і технічних умов на підприємствах.

Нормативно-дослідницька станція “Головдонбасбуд”,
м. Донецьк
ф. Р-4065, спр. 226, 1958–1966 рр. Опис.
Створена в січні 1958 р. Основними завданнями є виявлення, вивчення та аналіз
внутрішніх резервів підвищення продуктивності праці на підприємствах області.

Накази. Річні плани з основної діяльності й звіти про їх виконання. Зведені звіти про виконання тематичних планів. Збірники норм і розцінок на виготовлення залізобетонних виробів і конструкцій, норми й розцінки на виробництво будівельних робіт, калькуляції трудових витрат по типових проектах. Акти,
довідки про результати перевірок правильності застосування діючих норм і
витрати коштів на заробітну плату.

Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування
державного інституту по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості “Діпрококс”, м. Слов’янськ
ф. Р-5167, спр. 296, 1946–1972 рр. Опис.
Організоване в листопаді 1945 р. з метою розробки, удосконалення устаткування
та надання технічної допомоги коксохімічним підприємствам.

Постанови, розпорядження, накази. Протоколи виробничо-технічних
нарад. Річні тематичні плани конструкторських, дослідницьких і експеримен305

тальних робіт і плани їх фінансування, звіти про виконання дослідницьких і
дослідно-конструкторських робіт.
Листування з інститутом “Діпрококс”, Донецьким раднаргоспом по проектуванню коксохімічного устаткування, основної діяльності. Акти випробувань, креслення, переліки устаткування, замовлення-наряди, листування по
проектуванню коксохімічного устаткування на експорт, автоматизації та механізації виробничих процесів на коксохімічних заводах, по виготовленню устаткування на Слов’янському машинобудівному заводі.
Листування з Держпланом СРСР, ВДНГ СРСР про експонування моделей
коксових машин на виставках у США, Югославії. Графіки, замовлення-наряди,
технічні завдання на експортні замовлення для Індії, Болгарії, Ірану, Югославії.

17. Органи праці й соціального забезпечення
Відділ праці Донецького облвиконкому
ф. Р-1445, спр. 4, 1932–1933 рр. Опис.
Створений у серпні 1932 р. при облвиконкомі. Ліквідований у вересні 1933 р. з
передачею функцій органів праці профспілкам.

Постанови Наркомату праці УРСР і листування з ним, відділами праці,
райвиконкомами, міськрадами про кадровий склад робітників на підприємствах
Донбасу, працевлаштування демобілізованих із РСЧА, подання до суду керівників установ за порушення правил з охорони праці. Плани прийому червоноармійців, звільнених із РСЧА, на промислові підприємства області.

Донецький губернський відділ праці
ф. Р-1974, спр. 2, 1923–1925 рр. Опис.
Створений 25 квітня 1920 р. на підставі постанови РНК України від 14 червня
1919 р. Діяв на основі двійної підпорядкованості: знаходився у віданні Наркомату праці та безпосередньо підпорядковувався Донгубвиконкому. Здійснював
контроль за виконанням законів про працю і соціальне страхування, вів облік
та розподіл робітничої сили, проводив боротьбу з безробіттям. Ліквідований
15 червня 1925 р. в зв’язку з ліквідацією губернії.

Циркуляри, постанови, інформації НК праці СРСР і УРСР про оплату
праці робітників та службовців, про боротьбу з безробіттям, про забезпечення
роботою демобілізованих з рядів Червоної Армії, про соціальне страхування,
про взаємні розрахунки з іноземними державами. Протоколи та витяги з них
про допомогу сім’ям військових та інвалідів війни. Інформації біржі праці. Звіт
пор стан та рух робітників відділу.

Окружні відділи праці
2 фонди, спр. 94, 1923–1930 рр. Описи.
Створені в 1923 р. як окружні інспектури праці. В 1925 р. перейменовані в окружні відділи праці. Здійснювали контроль за виконанням законів про працю і
соціальне страхування, проводили облік та розподіл робітничої сили. Ліквідовані в 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів.
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Постанови, циркуляри, положення, інструкції НК праці СРСР і УРСР.
Доповідні записки, акти обстеження підприємств про організацію праці та стан
техніки безпеки. Інформації про безробіття, регулювання ринку робітничої
сили. Протоколи засідання страхових комітетів. Анкети, характеристики, списки працівників відділів.
Артемівський, ф. Р-1490, спр. 63, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. Р-1016, спр. 31, 1923–1930 рр.

Відділ праці Бахмутського соляного району
ф. Р-2476, спр. 1, 1917–1919 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Декрети, постанови, положення, інструкції РНК УРСР, відділу праці про
робітничий контроль, 8-годинний робітничий день та інш. Лекції. Протоколи
засідання відділу.

Чистяківський районний комітет праці
ф. Р-2582, спр. 20, 1920–1922 рр. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УРСР, НК праці, губвиконкому
про порядок надання роботи служителям релігійного культу, використання
праці молоді, проведення загальної трудової повинності. Списки працівників.
Листування.

Управління праці й зайнятості населення Донецької
обласної державної адміністрації
ф. Р-5895, спр. 1173, 1951–2000 рр. Опис.
Створене у серпні 1955 р. як відділ організованого прийому робітників і переселення Сталінського облвиконкому в результаті злиття самостійних відділів: переселення та відділу організованого набору робітників. З липня 1967 р. – відділ
по використанню трудових ресурсів, із січня 1977 р. – відділ по праці Донецького
облвиконкому, із серпня 1988 р. – управління по праці й соціальним питанням
Донецького облвиконкому, із травня 1992 р. – управління по праці й зайнятості
Донецької облдержадміністрації. Забезпечувало комплексне вирішення завдань
в області організації праці, заробітної плати, соціального розвитку, зайнятості
населення, раціонального використання трудових ресурсів, перепідготовки
й профорієнтації працівників, що звільняються. Ліквідоване у серпні 2000 р.
У фонді є документи відділу переселення та відділу організованого прийому
робітників за 1951–1954 рр. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-6735, 1959–1963).

Накази. Розпорядження та рішення облвиконкому по використанню трудових ресурсів. Плани, звіти про роботу відділу, виконання планів по праці,
працевлаштування населення, розподіл трудових ресурсів, виконання комплексної програми “Праця”. Листування з Головним управлінням організованого
прийому робітників і переселення, довідки, відомості на вибулі родини переселенців. Списки репатріантів і реемігрантів обласних та районних організацій,
про прийом і працевлаштування репатріантів і реемігрантів. Статистичні дані
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Всесоюзного перепису населення 1970 р., про стан трудових ресурсів по містах
і районах Донецької області, короткі техніко-економічні характеристики міст.
Акти перевірок виконання законодавства про працю на підприємствах і в організаціях області.

Центр з наукової організації праці управління організації
праці, заробітної плати і робітничих кадрів Міністерства
важкого й транспортного машинобудування СРСР,
м. Краматорськ
ф. Р-6598, спр. 149, 1970–1975 рр. Опис.
Створений у серпні 1970 р. як нормативно-дослідницька станція по праці Міністерства важкого й транспортного машинобудування СРСР, з вересня 1975 р. –
Центр з наукової організації праці Мінтяжмашу СРСР. Проводить наукові
розробки, дослідження в області нормування, стимулювання та оплати праці,
ефективного використання трудових ресурсів.

Накази. Протоколи засідань науково-технічної ради. Тематико-координаційні плани по праці й звіти про їх виконання. Річні плани й звіти з основної діяльності Центру. Довідки перевірок стану підготовчих робіт із введення
нових умов оплати праці, дотримання трудового законодавства, раціонального
використання робочого часу, по вивченню досвіду нормування праці робітників
і матеріального стимулювання.

Донецький філіал Республіканського центру з наукової
організації праці й управління виробництвом “Укркомуноргпраці” Міністерства комунального господарства УРСР
ф. Р-6678, спр. 122, 1968–1988 рр. Опис.
Створений у грудні 1968 р. як Донецька обласна нормативно-дослідницька лабораторія організації праці, з березня 1974 р. – Донецький філіал Республіканського центру з наукової організації праці й управління виробництвом “Укркомуноргпраці”. Проводив наукові розробки, дослідження та впровадження проектів
нормативних і методичних рекомендацій з організації та нормування праці.
Ліквідований у червні 1988 р.

Положення про філіал (1987). Накази. Річні плани нормативно-дослідницьких робіт і звіти про їх виконання. Плани роботи й протоколи засідань технічної ради. Річні статистичні звіти про наявність, склад і змінюваність кадрів.

Маріупольський повітовий відділ соціального
забезпечення, м. Маріуполь
ф. Р-1212, спр. 68, 1919–1922 рр. Опис.
Створений у лютому1919 р. Ліквідований в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Декрети Ради Народних Комісарів про успадкування, скасування успадкування, збільшення грошової допомоги родинам червоноармійців. Циркуляри,
розпорядження, постанови, накази Народного комісаріату соціального забезпечення про призначення пенсій і різної грошової допомоги родинам червоноармійців.
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Витяг з Кодексу Законів про акти цивільного стану – шлюбне, сімейне й
опікунське право.
Зведення правил по видачі допомоги та пенсій трудящим. Списки, відомості про склад, отримання пайків і пенсій родинами червоноармійців, пенсіонерів, опитувальні аркуші й заяви нужденних у пенсії. Документи про опіку над
сиротами й успадкування майна.

Відділи соціального забезпечення окружних виконавчих
комітетів рад робітничих, селянських і красноармійських
депутатів
2 фонди, спр. 19, 1925–1930 рр. Описи.
Створені в1923 р. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Положення, інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення, списки, зведення та листування з Народним комісаріатом з обліку відповідальних працівників; анкети й характеристики співробітників, документи про
виплату пенсій, перевірку кадрів. Статистично-географічний і політико-економічний опис Сталінського округу, карта округу (1925–1928).
Особові справи про призначення допомоги та пенсій інвалідам, учасникам війни, родинам червоноармійців, червонофлотців, партробітників.
Маріупольський ф. Р-2017, спр. 14, 1926–1928 рр.
Сталінський ф. Р-110, спр. 5, 1925–1930 рр.

Відділ соціального забезпечення виконкому
Донецької обласної ради народних депутатів
ф. Р-5154, спр. 1766, 1943–1986 рр. Опис.
Створений в 1938 р. Керує діяльністю установ соціального захисту населення. Займається питаннями надання громадянам пільг і переваг, передбачених
законодавством. На зберіганні є документи первинної партійної організації
(ф. П-830, 1937–1941, 1946–1982).

Накази. Доповіді, довідки, інформації про виконання наказів Міністерства соціального забезпечення УРСР. Зведення видатків на соціальне забезпечення в області. Звіти, доповіді, інформації про роботу обласного, районних
і міських відділів, виплати пенсій, працевлаштування інвалідів, поліпшення
житлових і побутових умов інвалідів Другої світової війни, родин військовослужбовців, про надання населенню психоневрологічної та наркологічної допомоги. Документи про призначення персональних пенсій.
Стенограми й протоколи обласних нарад працівників органів соцзабезпечення. Протоколи засідань, звіти про роботу лікарсько-трудових експертних
комісій.

Відділи соцзабезпечення районних і міських виконкомів
рад депутатів трудящих
7 фондів, спр. 458, 1932–1937, 1944–1975 рр. Описи.
Створювалися в 30-і роки. Районні відділи соцзабезпечення ліквідовані в 1962 р.
у зв’язку з ліквідацією Авдіївського, Селидівського та Сніжнянського районів.
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Накази. Протоколи виробничих нарад, загальних зборів пенсіонерів, засідань громадських рад при відділах. Річні звіти про виплату пенсій і держсубсидій. Плани, річні статзвіти про роботу відділів. Інформації, огляди, довідки,
листування з вищестоящими організаціями про соцзабезпечення населення.
Районні:
Авдіївський, ф. Р-6252, спр. 31, 1951–1962 рр.
Дзержинський, ф. Р-5969, спр. 36, 1946–1962 рр.
Микитівський, м.Горлівка, ф. Р-6232, спр. 114, 1949–1975 рр.
Селидівський, ф. Р-3751, спр. 23, 1948–1962 рр.
Сніжнянський, ф. Р-1424, спр. 31, 1932–1937, 1945–1962 рр.
Торезький міський, ф. Р-6150, спр. 70, 1957–1975 рр.
Центрально-Міський, м. Горлівка, ф. Р-5942, спр. 153, 1944–1971 рр.

Донецький обласний відділ Українського товариства
глухих Міністерства соціального забезпечення УРСР
(УТОГ)
ф. Р-6573, спр. 493, 1944–1985 рр. Опис.
Організований в 1924 р. як Сталінське об’єднання УТЗГ, з 1933 р. – Донецький
обласний відділ УТЗГ.

Протоколи засідань правління, стенограми пленумів обласного відділу,
обласних нарад передовиків сільського господарства – членів УТЗГ. Річні звіти
з основної діяльності відділу; інформації, відомості про трудову, соціальну реабілітацію глухих, роботу міських і районних відділів УТЗГ. Таблиці результатів,
протоколи, звіти про проведення обласних спортивних змагань, про участь у
всесоюзному й республіканському спортивному змаганнях глухих і тих, що недочувають. Статистичні звіти підвідомчих організацій про культмасову роботу
серед членів УТЗГ.

Донецька обласна рада Українського товариства сліпих
Міністерства соціального забезпечення УРСР (УТОС)
ф. Р-6785, спр. 62, 1978–1987 рр. Опис.
Створена в 1978 р.

Постанови президії Центрального правління УТЗС. Протоколи засідань
облради, звітно-виборчих конференцій первинних організацій. Річні плани, звіти
про роботу облради УТЗС і його первинних організацій. Відомості про підсумки
огляду-конкурсу на кращу організацію засобів орієнтування, про наявність членів
УТЗС по облраді, первинним організаціям. Списки первинних організацій.

18. Партійні й комсомольські організації
Донецький губернський комітет комуністичної партії
(більшовиків) України
ф. П-1, спр. 3269, 1918–1925 рр. Описи, каталог.
Створений 10 березня 1919 р. Був вищим керівним партійним органом у губернії,
проводив організаційну й масово-політичну роботу серед трудящих. Припинив
діяльність 17 серпня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.
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Стенограми, протоколи конференцій, пленумів, засідань бюро, секретаріату губкому, повітових комітетів партії, зборів і засідань бюро осередків
КП(б)У. Інструкції, циркуляри ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, губкому КП(б)У з питань
внутрішньопартійної роботи, партійно-масової, агітаційно-пропагандистської
роботи, про проведення політичних кампаній, роботу рад, комсомольських організацій, споживчкооперації, діяльність Червоного Хреста, частин особливого
призначення, допомогу голодуючим, стягнення прибуткового податку, землевпорядкування, боротьбу з посухою та епідеміями.
Доповіді, звіти, зведення, відомості про роботу губпарткому, його відділів
і підвідділів, політико-економічномий стан губернії та повітів (1920–1922), стан
і діяльность політвідділу трудової армії Донбасу (1920), губернської політінспекції та карного розшуку Донбасу (1922–1923).
Листування з повітовими комітетами партії про роботу серед нацменшин,
збирання продподатку, відкриття нових покладів вугілля (1921–1923), хід посівної кампанії, боротьбу з бандитизмом. Статзвіти, зведення про склад парторганізацій, про використання партійного бюджету, особові справи комуністів.

Повітові комітети комуністичної партії (більшовиків)
України
6 фондів, спр. 1274, 1918–1923 рр. Описи, каталог.
Створені в березні 1919 р. Були вищими керівними партійними органами в повітах, проводили організаційну й масово-політичну роботу серед трудящих. Ліквідовані в березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Директивні вказівки ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, Донецького губкому КП(б)У,
повіткомів. Протоколи повітових партконференцій, пленумів, засідань бюро,
зборів активу повітових комітетів, повітових і волосних економічних нарад,
засідань комуністичної фракції IV повітового з’їзду рад (ф. П-135, 1921), I-го
Маріупольського повітового з’їзду працівників освіти (ф. П-5, 1923), засідань
комісій допомоги голодуючим, з проведення політичних кампаній, чистки особового складу карного розшуку. Звіти, доповіді, зведення, відомості про діяльність відділів повітових комітетів КП(б)У, проведення податкової кампанії, облік й переміщення комуністів, роботу серед жінок.
Листування з партійними комітетами організацій і підприємств міст
по організаційній роботі. Положення, структура, штати повітових комітетів
КП(б)У. Особові справи комуністів
Бахмутський, ф. П-3, спр. 100, 1920–1923 рр.
Гришинський, ф. П-135, спр. 161, 1920–1922 рр.
Дебальцівський, ф. П-131, спр. 57, 1921–1922 рр.
Маріупольський, ф. П-5, спр. 545, 1919–1923 рр.
Слов’янський, ф. П-197, спр. 112, 1920–1923 рр.
Юзівський, ф. П-4, спр. 299, 1918–1923 рр.

Авдіївський волосний комітет КП(б)У
ф. П-40, спр. 9, 1921–1923 рр. Опис.
Почав свою діяльність у лютому 1921 р., здійснював партійне керівництво всіма партійними організаціями по територіальному принципу. Ліквідований в
1923 р.
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Директиви окружкому й волосного комітету (1923). Протоколи партійних
конференцій, загальних зборів комуністів, наради секретарів (1923), засідань
бюро. Звіти, списки й характеристики.

Кущові комітети КП(б)У
9 фондів, спр. 627, 1917–1928 рр. Описи.
Кущові партійні комітети створювалися в 1917–1920 рр., поєднували первинні
партосередки по територіальному принципу. Ліквідовані в 1925 р.

Протоколи конференцій, пленумів, загальних зборів, мітингів, засідань
бюро, нарад секретарів кущпарткомів і комосередків. Оголошення виконкому
Рутченківських копалень Брянського товариства про створення комісії по боротьбі з контрреволюцією та анархією (ф. П-61, спр. 1, 1917). Протоколи районного пленуму бюро товариства “Безбожник” і антирелігійних нарад (ф. П-52,
спр. 68, 1925). Плани, звіти, відомості й доповідні записки, листування про партійну, комсомольську, політичну й господарську роботу.
Анкети, заяви, автобіографії, характеристики, списки кандидатів і членів
партії, особові, персональні справи комуністів (1923–1928). Відомості на сплату членських внесків по осередках, розписки на гроші, здані на допомогу голодуючих Поволжя (ф. П-37, спр. 1, 1921–1922).
Будьоннівський, ф. П-109, спр. 86, 1919–1925 рр.
Вознесенський (з листопада 1922 р. – Петровський) кущовий комітет КП(б)У,
ф. П-56, спр. 151, 1920–1928 рр.
Кущовий комітет КП(б)У рудника ім. Артема (сел. Рутченкова, м. Сталіно),
ф. П-140, спр. 13, 1922–1924 рр.
Новоросійський (із квітня 1924 р. Сталінський), ф. П-55, спр. 113, 1921–
1925 рр.
Олексієво-Орловський, ф. П-37, спр. 47, 1921–1924 рр.
Рутченківський (з листопада 1922 р. – Червонотворчий), ф. П-61, спр. 65, 1917,
1920–1925 рр.
Сніжнянський, ф. П-291, спр. 22, 1923–1927 рр.
Чистяківський, ф. П-100, спр. 36, 1921–1924 рр.
Щеглівський (з листопада 1922 р. Червоногвардійський), ф. П-52, спр. 94, 1921–
1926 рр.

Окружні комітети комуністичної партії (більшовиків)
України
3 фонди, спр. 3729, 1923–1930 рр. Описи, каталог.
Створені в 1923 р. Були вищим керівним партійним органом на території округу.
Ліквідовані в1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро кущових
парткомів, нарад по політосвітній роботі, роботі серед жінок, про проведення політичних кампаній, з питань народної освіти, державної та кооперативної
торгівлі. Звіти, доповідні записки, інформації, відомості про діяльність окружних комітетів і їх відділів, масово-політичну роботу серед молоді, діяльність
комісії по українізації Сталінського округу (ф. П-9, 1925), роботу вищих навчальних закладів, профспілок, про реорганізацію Донецького технікуму ім. Артема в Донецький гірничий інститут ім. Артема (ф. П-9, 1924), будівництво й
роботу промислових підприємств, стан сільського господарства, хлібозаготів312

лю, благоустрій міст, житлове будівництво, розвиток кооперації (ф. П-9, 1930),
приватні ринки, діяльність Сталінського відділення видавництва “Український
робітник” (ф. П-9, 1926).
Листування із ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, губкомом, райкомами партії про
вдосконалювання роботи. Статистичні відомості про склад і ріст окружних парторганізацій, списки відповідальних працівників округів, профспілкових, кооперативних організацій, комосередків. Книги видачі партійних квитків. Особові справи комуністів.
Артемівський, ф. П-8, спр. 1298, 1923–1930 рр.
Маріупольський, ф. П-11, спр. 1322, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. П-9, спр. 1109, 1923–1930 рр.

Донецький обласний комітет комуністичної партії України
(обком КПУ)
ф. П-326, спр. 75782, 1932–1991 рр. Описи, каталог.
Створений в 1932 р., з листопада 1961 р. – Донецький обком партії. В 1962 р.
розділений на промисловий і сільський обкоми. Об’єднані в 1964 р. Ліквідований в 1991 р.

Директиви ЦК ВКП(б) і РНК СРСР, ЦК КП(б)У і РНК УРСР, листування з
наркоматами. Спільні постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У, інформації,
листи, довідки, листування із ЦК КП(б)У. Директиви обкому КП(б)У, доповіді,
звіти. Протоколи, стенограми конференцій, пленумів, засідань бюро, секретаріату, парткомів і матеріали до них про виконання народногосподарських планів,
затвердження партійного бюджету, адміністративно-територіальні реформи,
роботу вугільної, металургійної, оборонної, інших галузей промисловості й аграрного комплексу, розвиток науки, культури, освіти, охорону здоров’я області,
підготовку й проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад депутатів трудящих, вибори делегатів з’їздів партії. Документи про затвердження
кадрів, про нагородження та присвоєння почесних звань громадянам і колективам, роботу преси, діяльность профспілкових організацій, партійний облік,
обмін партдокументів, “чистку” партапарату в 30-і роки, масові виключення
з партії (1937–1938), реабілітацію громадян, проведення національної політики в 30-і роки, мобілізацію кадрів і техніки на початку Другої світової війни,
відновлення господарства області в післявоєнний період, про економічний і
соціальний розвиток області в 1986–1990 рр., формування партій, про національні рухи, молодіжну політику (1990), шахтарський страйковий рух (1989),
екологічну обстановку в містах області.
Доповідні записки, довідки, листування із ЦК ВКП(б), постанови, повідомлення, інформації про стан сільського господарства й обстеження сільських
районів головою ЦВК СРСР Г. І. Петровським (1932), проведення політики українізації, голод 1933 р. у Донбасі.
Документи про переселенців і їх настрої (1934), роботу іноземних фахівців на підприємствах Донбасу 1932–1934 рр., боротьбу з куркульством, підготовку й проведення перепису населення 1936 р., масові політичні кампанії,
роботу промисловості й стан сільського господарства. Довідки начальника
управління НКВС по Донецькій області про підривну й диверсійну діяльність
на промислових підприємствах Донбасу (1937). Огляд справ, розкритих транспортним відділом НКДБ Північної Донецької залізниці по викриттю антирадян
ських формувань (1945). Документи про умови утримування військовополонених, залучення до карної та адміністративної відповідальності керівників і
окремих громадян (1945).
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Інформації про відселення із прифронтової зони, про роботу військового
відділу (1943), події внутрішнього й міжнародного життя (1953). Листування
обкому партії про будівництво промислових підприємств, звіти, довідки, зведення про роботу шахт, заводів, промкооперації. Статистичні звіти про склад
і зміну партійних кадрів, списки на вибулих із КПРС. Протоколи, постанови
комітету партійного контролю, контрольно-ревізійної комісії. Листи, пропозиції громадян з питань внутрішньополітичного становища в країні (1984–1991).
Звіти, довідки, зведення про роботу заводів, промкооперації. Особові справи
номенклатурних працівників обкому партії, персональні справи комуністів.

Районні комітети комуністичної партії України (райкоми)
43 фонди, спр. 50024, 1917–1991 рр. Описи.
Почали створюватися в 20-і роки із створенням районів. Обиралися на районних
партійних конференціях. Ліквідовані в 1991 р.

Протоколи зборів комуністів, батраків, громадян сіл (1921–1927), військових нарад періоду громадянської війни (ф. П-252, 1921–1922), надзвичайної
санітарної комісії з боротьби з холерою (ф. П-252, 1922), Першої козацької конференції Слов’янського району (ф. П-252, 1925), нарад жінрад (1921–1929), окружної ради жінок-татарок (ф. П-85, 1930). Плани й звіти про роботу райкомів,
промислових підприємств, сільськогосподарських об’єднань, жіночих організацій (ф. П-252, 1921, ф. П-244, 1924). Доповідні записки про перші суботники
(ф. П-252, 1920), хід хлібозаготівель і мобілізацію коштів під час голоду, виселення кулаків (1928–1933), зведення, повідомлення НКВС про розкрадання
зерна, фінансові порушення, зв’язки з кулаками (ф. П-577, 1934–1938), настрої
серед населення (1935–1936).
Листування про поширення неправдивих чуток про смерть В. І. Леніна
(ф. П-95, 1923), ворожі настрої у середовищі колишніх комуністів, встановлення спостережень за виключеними з партії (ф. П-95, 1923–1924). Протоколи допитів скомпрометованих комуністів (1922), свідків у справі “антирадянського
угрупування” Петро-Мар’їнського педагогічного технікуму (ф. П-60, 1935).
Інструктивні листи, протоколи засідань парттрійок, апеляційних комісій, списки й характеристики комуністів, висновки й виписки з рішень комісій по “чистці
партії” (1921, 1929, 1933–1936). Акти, довідки, запити, пояснювальні й доповідні записки, звіти та інформації про підготовку, хід і результати перевірок партдокументів, списки виключених з партії (1935–1936). Списки родин загиблих
у першу світову війну й жовтневу революцію, списки замучених бандами
(ф. П-252, 1921–1922), учасників громадянської війни (ф. П-85, 1929), стаханівців (ф. П-85, 1935).
Протоколи засідань бюро Слов’янського райкому КП(б)У в період тимчасового звільнення району від німецьких загарбників (ф. П-575, 1942), протоколи партзборів, листування по відновленню зруйнованого господарства (1943).
Звіти, доповідні записки про виконання планів по відбудові народного господарства, соцзабезпечення родин військовослужбовців, працевлаштування демобілізованих з армії, допомогу дітям-сиротам (1944–1949). Акти, довідки,
інформації про заподіяні війною збитки (1943–1945), виявлення учасників підпільно-партизанського руху (ф. П-2336, 1974). Списки партизанів (ф. П-586,
1943), розстріляних німецькими загарбниками (ф. П-95, 1943), переселенців,
що були членами польської робітничої партії (ф. П-252, 1945), комуністів, направлених на відновлення шахт Донбасу (ф. П-577, 1946).
Листування про поводження комуністів, що були на окупованій території
(ф. П-74, 1943–1946; ф. П-29, 1946); спецперевірки громадян (1948–1949); за314

пити, характеристики, судово-слідчі матеріали на комуністів (1936–1951); опитувальні аркуші на громадян, що повернулися з німецького полону (ф. П-60,
1945–1947). Інформації про заходи щодо виконання постанов ЦК КПРС, довідки про ідеологічну роботу, заходи щодо подолання пияцтва, дармоїдства, розкрадань, про боротьбу з нетрудовими прибуткому, роботу товариських судів і
добровільних дружин (1970–1985), дружні зв’язки із трудящими Магдебурзького округу НДР (ф. П-60, 1982–1983), роботу парторганізацій в умовах переходу
на госпрозрахунок і самофінансування, перебудову роботи парткомів, розширення гласності й демократії, людський фактор, особистий внесок в перебудову,
про поліпшення умов життя воїнів-інтернаціоналістів (1986–1991).
Райкоми КПУ:
Амвросіївський, ф. П-95, спр. 3131, 1921–1941, 1943–1991 рр.
Артемівський, ф. П-586, спр. 2356, 1939–1941, 1943–1991 рр.
Великоновосілківський, ф. П-74, спр. 2023, 1921–1941, 1943–1991 рр.
Волноваський, ф. П-577, спр. 13309, 1920–1941, 1943–1991 рр.
Володарський, ф. П-244, спр. 1705, 1922–1941, 1943–1991 рр.
Добропільський, ф. П-2336, спр. 1307, 1961–1991 рр.
Костянтинівський, ф. П-82, спр. 1433, 1939–1941, 1943–1991 рр.
Красноармійський, ф. П-668, спр. 1324, 1962–1991 рр.
Мар’їнський, ф. П-60, спр. 3581, 1923–1941, 1943–1991 рр.
Новоазовський, ф. П-252, спр. 2039, 1919–1940, 1943–1991 рр.
Олександрівський, ф. П-351, спр. 1636, 1923–1941, 1943–1991 рр.
Першотравневий, ф. П-294, спр. 1392, 1922–1941, 1943–1991 рр.
Слов’янський, ф. П-575, спр. 1774, 1939–1988 рр.
Старобешівський, ф. П-85, спр. 2680, 1921–1941, 1943–1991 рр.
Тельманівський, ф. П-578, спр. 1598, 1934–1940, 1943–1991 рр.
Шахтарський, ф. П-455, спр. 1524, 1965–1991 рр.
Районні комітети:
Авдотьїнський, ф. П-77, спр. 44, 1917–1926 рр.
Андріївський, с. Андріївка, ф. П-253, спр. 48, 1923–1928 рр.
Андріївський, ф. П-80, спр. 415, 1923–1940, 1943–1958 рр.
Артемівський, ф. П-6, спр. 272, 1921–1934 рр.
Дружківський, ф. П-3530, спр. 15, 1919–1921 рр.
Єнакіївський, ф. П-572, спр. 222, 1939–1940, 1943–1957 рр.
Єнакіївський, ф. П-4702, спр. 205, 1921–1932 рр.
Костянтинівський, ф. П-3492, спр. 143, 1921–1932 рр.
Краматорський, ф. П-3372, спр. 531, 1920–1932 рр.
Макіївський, ф. П-585, спр. 54, 1920–1930 рр.
Маріупольський, ф. П-254, спр. 39, 1928–1930 рр.
Новоекономічний, ф. П-69, спр. 51, 1920–1923 рр.
Новослов’янський, ф. П-3475, спр. 15, 1920–1924 рр.
Ольгинський, ф. П-571, спр. 663, 1935–1941, 1943–1959 рр.
Павлівський, ф. П-84, спр. 145, 1922–1932 рр.
Першотравневий, ф. П-130, спр. 127, 1921–1926 рр.
Петрово-Краснотворчий, ф. П-4591, спр. 66, 1925–1931 рр.
Приморський, ф. П-2518, спр. 177, 1946–1959 рр.
Сартанський ф. П-152, спр. 102, 1924–1932 рр.
Слов’янський, ф. П-850, спр. 996, 1918–1936 рр.
Сталінський, ф. П-49, спр. 401, 1924–1930 рр.
Старокаранський, ф. П-133, спр. 214, 1924–1939 рр.
Старомлинівський, ф. П-588, спр. 555, 1923–1940, 1943–1959 рр.
Чистяківський, ф. П-4692, спр. 1085, 1923–1932 рр.
Шандриголівський, ф. П-403, спр. 67, 1927–1930 рр.
Щербинівський, ф. П-236, спр. 50, 1924–1933 рр.
Ямський, ф. П-573, спр. 510, 1939–1940, 1942–1959 рр.
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Міські комітети комуністичної партії України (міськкоми)
і районні комітети міст (міськрайкоми)
44 фонди, спр. 214155, 1919–1991 рр. Описи.
Почали створюватися в 20-і роки. Обиралися на міських партійних конференціях. У містах, що мають районний розподіл, діяли комітети й районні комітети
партії (міськрайкоми). Ліквідовані в 1991 р.

Протоколи, стенограми міських партійних конференцій, пленумів міськкомів, засідань бюро, секретаріату, партійно-господарських активів, міських
зборів. Накази Гришинського військового комісаріату (ф. П-68, 1920), повітової
комісії з постачання трудящих (ф. П-67, 1921), доповіді політпрацівників штабу
Південно-Західного фронту (ф. П-68, 1920), списки вбитих і замучених бандами й білогвардійцями (ф. П-68, 1921). Протоколи загальних і делегатських
жіночих зборів (1922–1929), комісій з надання допомоги дітям (ф. П-68, 1924),
засідань агітпромколегій (1926–1927). Протоколи зборів Донецького міського
й партійного активів про роботу вугільної промисловості Донбасу (ф. П-18,
1933). Протоколи, доповідні записки, довідки по хлібозаготівлях (1925–1933),
“чистці” партії (1929, 1933–1934), протоколи зборів, доповідні записки по боротьбі з “троцькістсько-зінов’євським блоком” (ф. П-17, 1933, ф. П-99, 1934–
1935, ф. П-232, 1937), списки троцькістів, виключених з партії (ф. П-99, 1936),
листування про комуністів-опозиціонерів (ф. П-232, 1936), доповідні записки
про заходи щодо ліквідації “шкідницької діяльності” (1937); акти, висновки по
перевірках партдокументів (1935).
Плани й звіти про роботу відділів міськкомів. Фінансовий план будівництва нових міст у Донбасі (ф. П-389, 1933). Доповідь про будівництво заводу
“Азовсталь” (ф. П-19, 1931); доповідні записки про політичне становище на
шахтах і заводах (1933–1935), стаханівський рух (1935–1937). Документи обстеження економічної, культурної, партійної роботи в німецьких колоніях області (ф. П-29, 1929); доповідні записки про українізацію радянського й партійного апаратів (ф. П-19, 1931), відомості про членів партії грецької та татарської
національностей (ф. П-19, 1932), доповіді про роботу з ліквідації неграмотності
(ф. П-19, 1930), боротьбу з безпритульністю (1939).
Акти, довідки, доповідні записки про руйнування, заподіяні війною,
розслідування звірств німецьких окупантів на території області (1943–1944).
Довідки, доповідні записки, листування по відновленню міського господарства,
про членів партії, що залишилися на окупованій території (1944–1949), працевлаштування демобілізованих і інвалідів війни.
Листування про роботу Костянтинівського підпільного міськкому
партії в 1941–1943 рр. (ф. П-115, 1944) і підпільних груп (ф. П-115, 1944;
ф. П-74, 1946); довідки, відомості про партизанські загони (ф. П-79, 1944–1945 рр.;
ф. П-29, 1945), листування про умови роботи військовополонених (ф. П-574,
1947).
Списки громадян, вивезених у Німеччину (ф. П-17, 1944), що повернулися з полону (ф. П-17, 1945–1946).
Інформації про виконання постанов партії та уряду, про роботу підприємств, технічний прогрес, шефську допомогу, народну освіу, охорону здоров’я,
заходи боротьби з незаконним виготовленням і використанням радіопередавачів
(ф. П-569, 1963), боротьбу з незареєстрованними релігійними сектами (1974),
пияцтво, нетрудові прибутки; довідки, інформації з подолання тенденцій до
виїзду за кордон на постійне місце проживання (1988), про хід перебудови ідеологічної роботи, підготовку підприємств до роботи в умовах госпрозрахунку й
самофінансування (1980–1990).
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Артемівський, ф. П-17, спр. 5148, 1932–1940, 1943–1991 рр.
Горлівський, ф. П-232, спр. 6142, 1922–1940, 1943–1991 рр.
Дебальцівський, ф. П-581, спр. 2582, 1924–1940, 1943–1991 рр.
Дзержинський, ф. П-569, спр. 3938, 1935–1940, 1943–1991 рр.
Добропільський, ф. П-587, спр. 2708, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Донецький, ф. П-18, спр. 4880, 1930–1940, 1948–1991 рр.
Дружківський, ф. П-574, спр. 2000, 1940–1941, 943–1991 рр.
Єнакієвський, ф. П-389, спр. 6346, 1932–1941, 1943–1991 рр.
Кіровський, ф. П-8357, спр. 596, 1987–1991 рр.
Костянтинівський, ф. П-115, спр. 5772, 1932–1941, 1944–1991 рр.
Краматорський, ф. П-565, спр. 23482, 1932–1941, 1943–1991 рр.
Красноармійський, ф. П-68, спр. 5816, 1919–1941, 1943–1991 рр.
Краснолиманський, ф. П-386, спр. 3455, 1922–1940, 1943–1991 рр.
Макіївський, ф. П-79, спр. 4415, 1930–1941, 1943–1991 рр.
Маріупольський, ф. П-19, спр. 6028, 1930–1940, 1943–1991 рр.
Селидівський, ф. П-67, спр. 3812, 1920–1941, 1943–1991 рр.
Слов’янський, ф. П-195, спр. 4224, 1936–1941, 1943–1991 рр.
Сніжнянський, ф. П-570, спр. 3530, 1929–1941, 1943–1991 рр.
Торезький, ф. П-99, спр. 4236, 1933–1941, 1943–1991 рр.
Харцизький, ф. П-98, спр. 3904, 1920–1940, 1943–1991 рр.
Шахтарський, ф. П-576, спр. 2629, 1939–1941, 1943–1991 рр.
Ясинуватський, ф. П-29, спр. 4555, 1923–1941, 1943–1991 рр.
Райкоми міст:
м. Горлівки
Калінінський, ф. П-2827, спр. 3524, 1941, 1943–1990 рр.
Микитівський, ф. П-2104, спр. 3412, 1943–1990 рр.
Центрально-Міський, ф. П-2182, спр. 4783, 1943–1990 рр.
м. Донецька
Будьоннівський, ф. П-8279, спр. 2282, 1980–1991 рр.
Ворошиловський, ф. П-2400, спр. 13265, 1973–1991 рр.
Залізничний м.Сталіно, ф. П-5588, спр. 135, 1952–1959 рр.
Київський, ф. П-2333, спр. 2576, 1964, 1967–1991 рр.
Калінінський, ф. П-566, спр. 34078, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Кіровський, ф. П-425, спр. 4644, 1935–1940, 1943–1991 рр.
Куйбишевський, ф. П-557, спр. 3963, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Ленінський, ф. П-436, спр. 2481, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Петровський, ф. П-409, спр. 3048, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Пролетарський, ф. П-113, спр. 2795, 1925–1940, 1943–1991 рр.
м. Макіївки
Гірницький, ф. П-8173, спр. 2259, 1975–1991 рр.
Кіровський, ф. П-582, спр. 2606, 1940, 1943–1991 рр.
Совєтський, ф. П-561, спр. 3050, 1940, 1943–1991 рр.
Центрально-Міський, ф. П-584, спр. 2627, 1940–1941, 1943–1991 рр.
Червоногвардійський, ф. П-583, спр. 2226, 1940–1941, 1943–1991 рр.
м. Маріуполя
Жовтневий, ф. П-568, спр. 3144, 1936–1941, 1943–1991 рр.
Іллічівський, ф. П-658, спр. 2021, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Орджонікідзевський, ф. П-562, спр. 2995, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Приморський, ф. П-323, спр. 2043, 1940–1959, 1967–1991 рр.
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Партійні комітети на правах райкомів
25 фондів, спр. 45481, 1917, 1919–1941, 1943–1991 рр. Описи.
Більшість виникли як осередки КП(б)У в 1917–1929 рр. Обиралися на загальних
зборах осередків, партзборах, конференціях. В 30–х роках стали називатися первинними партійними організаціями й заводськими партійними комітетами. В 60-х
роках (в окремих випадках – з 1930, 1936 і 1940) стали називатися партійними
комітетами. Ліквідовані в 1991 р.

Протоколи загальних зборів комосередків, засідань бюро, цехових осередків, виробничих і технічних нарад, зборів жінок (1920–1929). Таблиця
норм продовольства на Краматорському металургійному заводі (ф. П-3374,
1922). Протоколи мітингів трудящих (ф. П-51, 1922), комісії фонду ім. Артема
(ф. П-2296, 1923), бюро шефських комісій (ф. П-3374, 1924), виробничої комісії охорони праці, культкомісій (1925), зборів комуністів татар, німців, євреїв
(ф. П-671, 1926).
Стенограми I партконференції Юзівського металургійного заводу по зниженню собівартості продукції (ф. П-50, 1933), нарад по боротьбі з виробничим
браком (ф. П-900, 1935). Звіти, доповіді про роботу партосередків (1924–1928),
цехових парторганізацій, завкомів (1935–1939). Пояснювальна записка й кошториси на відбудовні роботи й нові спорудження Юзівського металургійного
заводу (ф. П-50, 1923).
Доповідні записки про реконструкцію Сталінського машзаводу (ф. П-28,
1932), будівництво нових цехів на Новокраматорському машзаводі (ф. П-900,
1933), роботу й основні показники виконання плану Старокраматорського машзаводу (ф. П-250, 1931, 1935), Дружківського машзаводу (ф. П-2296, 1923, 1928),
заводу “Азовсталь” (ф. П-693, 1935). Звіти про якість продукції металургійного
заводу ім. Ілліча (ф. П-251, 1936). Акти про аварії на заводах (ф. П-693, 1932;
ф. П-900, 1933). Списки й характеристики членів комосередків, кандидатів партії, відповідальних працівників, пропагандистів (1920–1935). Анкети делегатів
конференцій і вступаючих у партії.
Документи по “чистці” партії (1929, 1933–1934). Акти перевірок партдокументів (1935). Обвинувальний вирок “контрреволюційній” зінов’євській
групі на Горлівському азотно-туковому заводі (ф. П-430, 1936), доповідні записки в справі директора заводу (ф. П-51, 1937). Списки “класово-далеких”
елементів, виключених з партії (1937–1939).
Стенограми загальнозаводських зльотів і нарад стаханівців (ф. П-900,
1935–1937), доповідні записки про участь комсомолу в стахановському русі
(ф. П-50, 1936), списки стаханівців (ф. П-50, 1935; ф. П-51, 1938). Протоколи
партзборів збройної охорони заводів (1940–1941), партійно-технічних, звітновиборчих конференцій, партійно-технічного й господарського активів, партзборів на підприємствах, теплоходах (1945–1990).
Стенограма зборів інтелігенції Макіївського металургійного заводу
(ф. П-890, 1947). Плани, звіти парторганізацій, листування про діяльність заводів, виконання замовлень (1946–1975), рейсові звіти теплоходів (ф. П-6457,
1975–1980), статзвіти про склад парторганізацій.
Списки активу підприємств, партгрупоргів, секретарів парторганізацій.
Персональні справи й характеристики комуністів (1951–1984). Інформації та
довідки про виконання постанов, рішень, критичних зауважень вищих партійних органів, роботу парткомів з листами й заявами трудящих, дисципліну,
роботу з молодими комуністами, впровадження досягнень науки й техніки,
удосконалення бригадних форм організації праці, керівництво групами народного контролю, роботу цехових народних дружин, інтернаціональні зв’язки,
війсково-патріотичне та атеїстичне виховання.
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Заяви, скарги трудящих. Книги обліку й видачі кандидатських карток і
партквитків.
Партійні комітети:
Горлівського машинобудівного заводу ім. С. М. Кірова, ф. П-1460, спр. 760,
1931–1941, 1943–1990 рр.
Горлівського виробничого об’єднання “Стирол”, ф. П-430, спр. 760, 1931–1940,
1943–1991 рр.
Донецького машинобудівного заводу ім. ЛКСМУ, ф. П-28, спр. 921, 1923–1938,
1948–1991 рр.
Донецького металургійного заводу ім. Леніна, ф. П-50, спр. 2463, 1920–1941,
1943–1987 рр.
Донецького заводу точного машинобудування, ф. П-51, спр. 1995, 1920–1941,
1943–1991 рр.
Донецької шахти ім. Горького, ф. П-7359, спр. 598, 1963–1990 рр.
Донецького шахтоуправління ім. О. Ф. Засядька, ф. П-1137, спр. 1384, 1959–1986 рр.
Донецького шахтоуправління “Куйбишевське”, ф. П-4191, спр. 474, 1925–1940,
1944–1990 рр.
Донецького шахтоуправління “Октябрське”, ф. П-5591, спр. 707, 1954–1991 рр.
Донецького шахтоуправління “Петровське”, ф. П-59, спр. 825, 1924–1940, 1944–
1991 рр.
Донецького шахтоуправління ім. газети “Соціалістичний Донбас”, ф. П-2128,
спр. 317, 1966–1987 рр.
Дружківського машинобудівного заводу, ф. П-2296, спр. 2227, 1917, 1919–1941,
1943–1991 рр.
Єнакієвського металургійного заводу, ф. П-671, спр. 2716, 1924–1941, 1943–
1991 рр.
Єнакієвського виробничого комбінату “Орджонікідзевугілля”, ф. П-8151,
спр. 314, 1975–1988 рр.
Костянтинівського заводу “Автоскло”, ф. П-564, спр. 971, 1926–1940, 1943–
1991 рр.
Краматорського металургійного заводу ім. Куйбишева, ф. П-3374, спр. 1148,
1920–1940, 1943–1991 рр.
Макіївського металургійного комбінату ім. С. М. Кірова, ф. П-890, спр. 2569,
1925–1941, 1943–1991 рр.
Маріупольського Азовського морського пароплавства, ф. П-6457, спр. 2146,
1957–1986 рр.
Маріупольського металургійного заводу “Азовсталь”, ф. П-693, спр. 3370, 1931–
1941, 1943–1991 рр.
Маріупольського виробничого об’єднання “Ждановважкмаш”, ф. П-7352,
спр. 9343, 1958–1986 рр.
Маріупольського металургійного заводу ім. Ілліча, ф. П-251, спр. 3621, 1922–
1941, 1943–1987 рр.
Новокраматорського машинобудівного заводу, ф. П-900, спр. 3010, 1929–1941,
1943–1991 рр.
Старокраматорського машинобудівного заводу ім. Орджонікідзе, ф. П-250,
спр. 1123, 1926–1941, 1943–1991 рр.
Харцизького трубного заводу, ф. П-408, спр. 596, 1924–1925, 1928–1931, 1933–
1940, 1943–1990 рр.
Часовярського комбінату вогнетривких виробів, ф. П-598, спр. 1123, 1926–1941,
1943–1957, 1961–1990 рр.
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Первинні партійні організації установ, організацій,
підприємств
6071 фонди, спр. 161637, 1919–1991 рр. Описи.
Створювалися за місцем роботи членів партії – на заводах, фабриках, у радгоспах, колгоспах, частинах Радянської Армії, установах і навчальних закладах.
Припинили свою діяльність в 1991 р.

Протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних і закритих партійних зборів, засідань партбюро, парткомів, партгоспактивів. Протоколи засідань
і висновки комісій КП(б)У по чистці партійних організацій (1929). Картки первинних парторганізацій, статзвіти про склад парторганізацій. Довідки, інформації про роботу парткомів, виконання статутних вимог і партійних доручень,
стан оргпартроботи, підбір, розміщення та виховання кадрів, економічну освіту
трудящих.
Заяви про прийом до партії (1927–1932), анкети, особові листки, автобіографії комуністів (1924–1925), особові, персональні справи. Списки комуністів, агітаторів, слухачів політшкіл, секретарів і членів бюро цехових парторганізацій. Списки виключених з партії ( 20–30-і роки).

Комуністичні фракції
13 фондів, спр. 159, 1920–1940 рр. Описи.
Виникли після 1917 р. по ініціативі РСДРП(б) на підприємствах та організаціях.
Проводили політику комуністичної партії. В 1934 р. перейменовані в партійні
групи у позапартійних установах та організаціях.

Директиви ЦК КП(б)У, Раднаркому України і ВУЦВК. Протоколи засідань фракцій, секретаріату, бюро. Доповідні записки. Листування.
Артемівського центрального кооперативу, ф. П-366, спр. 8, 1924–1932 рр.
Донецького губвиконкому, ф. П-7019, спр. 25, 1923–1925 рр.
Донецької губради профспілок, ф. П-7020, спр. 60, 1920–1925 рр.
Маріупольської президії окрвиконкому, ф. П-1909, спр. 5, 1925–1929 рр.
Маріупольського окружного профспілкового бюро, ф. П-7017, спр. 3, 1923–
1925 рр.
Сталінського облвиконкому, ф. П-743, спр. 12, 1932–1940 рр.
Сталінського окрвиконкому, ф. П-1918, спр. 16, 1923–1930 рр.
Сталінської окружної спілки сільськогосподарської і зернової кооперації “Окрзерноспілка”, ф. П-6954, спр. 6, 1928–1930 рр.
Сталінського окружного “Доннархарчу”, ф. П-7018, спр. 3, 1925–1928 рр.
Окружного відділу спілки хіміків, ф. П-1913, спр. 11, 1926–1929 рр.
Окружного правління спілки працівників освіти, ф. П-1916, спр. 2, 1929–
1930 рр.
Слов’янського виконкому, ф. П-1917, спр. 4, 1921–1922 рр.
Станції Маріуполь, ф. П-527, спр. 4, 1925–1929 рр.

Політичні партії, громадські організації та рухи Донецької
області (о. а. ф.)
ф. Р-6800, спр. 293, 1989–2002 рр. Описи.
Створення в Донецькій області безлічі політичних партій, громадських організацій і рухів обумовлене активізацією суспільно-політичного життя в Україні
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наприкінці 80-х початку 90-х років ХХ сторіччя, складними процесами в соціально-економічній , національній і духовній сфері, розпадом СРСР. У цей період
відбулися установчі партійні конференції, на яких були створені обласні партійні
організації: 20 серпня 1989 р. – Донецька крайова організація Народного Руху
України (Рух);
17 жовтня 1991 р. – Донецька обласна організація Соціалістичної партії України;
6 листопада 1992 р. – Донецька регіональна (обласна) організація Ліберальної
партії України;
4 травня 1993 р. – Донецька обласна організація Партії Праці;
12 червня 1993 р. – Донецька обласна організація Комуністичної партії України.
У фонді є документи й друковані видання СПУ, ЛПУ, КПУ, Партії Праці й Руху.

Статути, програми, свідоцтва про реєстрацію обласних партійних організацій. Протоколи, постанови пленумів, засідань бюро обкому КПУ, Ради й
президії обласної організації Партії Праці, партійних конференцій, загальних
зборів міських і районних парторганізацій. Плани, звіти про роботу парторганізацій, інформації про структуру обласної організації Партії Праці. Відомості
про склад і чисельність обласної організації КПУ. Резолюції мітингів, заклики,
листівки, політичні заяви. Листи членів Донецької крайової організації Рух і
газетні публікації про ситуацію, що склалася в роботі ІІІ крайової конференції.
Протоколи, постанови, заяви, інформації про проведення об’єднавчого
процесу п’яти партій України в Партію Регіонів, підготовку та проведення партійних з’їздів і конференцій, про участь кандидатів від партій у виборчих кампаніях по виборам Президента України й народних депутатів.
Документи про проведення в м. Донецьку 27–29 січня 1994 р. міжнародної науково-практичної конференції “Суспільно-економічні перетворення в
Україні й інтереси людини праці” (програма, рекомендації, тези, списки). Збірники документів, брошури, журнали, газети, спецвипуски газет, інформаційні
листки.

Політвідділи Донецької залізниці
6 фондів, спр. 1808, 1878–1903, 1933–1943, 1948–1956 рр. Описи.
Створені в 1933 р. на підставі постанов РНК і ЦК ВКП(б) “Про роботу залізничного транспорту” від 3 липня 1933 р. і ЦК ВКП(б) “Про політвідділи на залізничному транспорті” від 10 липня 1933 р. Ліквідовані постановою ЦК ВКП(б) “Про
ліквідацію політвідділів на залізничному транспорті” від 31 травня 1943 р. В
1948 р. створені знову, згідно постанови ЦК ВКП(б) “Про освіту політорганів на
залізничному транспорті” від 29 вересня 1948 р. Ліквідовані в 1956 р.

Рішення та директиви ЦК КП(б)У, ЦК ВЛКСМ із питань роботи транспорту; накази й розпорядження політуправління НКПС, політвідділів Донецької залізниці. Постанови бюро обкому КП(б)У, політуправління, політвідділів
про роботу залізниць, доповідні записки, спецзведення шляхово-транспортного
відділу УДБ у політвідділи про події, настрої трудящих. Протоколи парткомісій,
конференцій, зборів, нарад, огляди й аналізи роботи залізниці, статзвіти, документи партійного й комсомольського обліку. Анкети, листки по обліку кадрів,
персональні справи.
Політвідділи:
Донецької залізниці, ф. П-5110, спр. 427, 1935–1943, 1948–1956 рр.
Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ, ф. П-384, спр. 819, 1878–1903,
1933–1941 рр.
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Політвідділи відділень Донецької залізниці:
Волноваського, ф. П-5070, спр. 30, 1949–1956 рр.
Дебальцівського ф. П-530, спр. 142, 1933–1938 рр.
Іловайського, ф. П-5071, спр. 40, 1949–1956 рр.
Краснолиманського, ф. П-410, спр. 350, 1925–1940 рр.

Політвідділи підприємств та організацій
10 фондів, спр. 846, 1920–1921, 1939–1941, 1944–1986 рр. Описи.
Партійно-політичні органи створені для посилення керівництва і поліпшення
політроботи. Діяли разом з територіальними партійними організаціями. Ліквідовані в 1956 р. Політвідділи, створені в Збройних Силах, існували до 1991 р.

Вказівки і накази політвідділу. Політінформації і довідки про роботу.
Протоколи партійних нарад і зборів. Статзвіти. Довідки про роботу. Довідки,
звіти лекторської групи. Картки первинних парторгані¬зацій.
Артемівського дорожнього спецбудуправління №5 “Донбасканалбуд”, ф. П-5072,
спр. 3, 1954–1956 рр.
Виправно-трудових таборів і колоній МВС УРСР по Сталінській області,
ф. П-3049, спр. 76, 1947–1952 рр.
Горлівського будуправління “Донбасканалбуд”, ф. П-5074, спр. 3, 1954–1956 рр.
Мілітаризованої промисловості і трудових армій Донбасу, ф. П-3040, спр. 225,
1920–1921 рр.
Слов’янского будуправління №2 “Донбасканалбуд”, ф. П-5073, спр. 3, 1954–
1956 рр.
Станції Микитівка, ф. П-7021, спр. 4, 1920 р.
Обласного військкомату, ф. П-1500, спр. 505, 1939–1941, 1944–1986 рр.
Управління міліції, ф. П-5128, спр. 15, 1953–1956 рр.
Управління будівництва каналу Сіверський Донець-Донбас, ф. П-5111, спр. 10,
1954–1956 рр.
Часов-Ярського будуправління №3 “Донбасканалбуд”, ф. П-5075, спр. 2, 1955–
1956 рр.

Донецький губернський комітет комсомолу
ф. П-2525, спр. 67, 1920–1925 рр. Описи.
Обраний 16 квітня 1920 р. на I з’їзді комсомолу Донецької губернії. Здійснював
керівництво діяльністю комсомольських організацій губернії. Ліквідований у
1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Протоколи губернських конференцій, пленумів, засідань бюро, секретаріату губкому КСМУ (1920–1928), губернського бюро юних піонерів, конференцій комсомольців-татар (1923), безпартійної татарської молоді Новоекономічного, Сніжнянського, Чистяківського кущів (1923), губернських нарад
працівників політосвіти. Доповіді, звіти, відомості про роботу членів губкому комсомолу, стан комсомольських організацій губернії. Облікові картки активістів (1921–1922), картки Всеукраїнського перепису членів КСМУ (1922),
списки членів бюро губкому, сільських осередків КСМУ (1922–1924). Особові
справи комсомольців (1923–1925).
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Повітові комітети комсомолу
2 фонди, спр. 38, 1920–1923 рр. Описи.
Створені в 1920 р. Обиралися на повітових конференціях, були вищим керівним
комсомольським органом у повітах. Ліквідовані в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією
повітів.

Протоколи конференцій, пленумів, засідань бюро повітових комітетів,
повітових комісій по “чистці” рядів комсомолу, нарад, комсомольських зборів.
Протоколи повітових конференцій дитячої організації “Юний Спартак” (1922–
1923). Звіти повітових комітетів і комсомольських організацій повітів про
роботу (1922–1923). Зведення Юзівської повітової комісії по “чистці” членів
ЛКСМУ, про склад комсомольців і виключених з комсомолу (ф. П-5193, 1922).
Бланки Всеукраїнського перепису членів ЛКСМУ (ф. П-5193, 1922). Анкети
секретарів кущових комітетів комсомолу (1922). Списки комсомольців по осередкам.
Маріупольський, ф. П-5576, спр. 10, 1921–1923 рр.
Юзівський, ф. П-5193, спр. 28, 1920–1923 рр.

Кущові комітети ЛКСМУ
4 фонди, спр. 60, 1921–1925 рр. Описи.
Створені на початку 20-х років ХХ ст. по територіальному принципу. Виконавчими органами були кущбюро. Наприкінці 1925 р. влилися в райкоми комсомолу.

Протоколи засідань бюро кущкомів, нарад і засідань бюро осередків,
комсомольських зборів, конференцій, пленумів. Звіти про роботу осередків.
Списки комсомольців.
Будьоннівський, м. Юзівка, ф. П-4913, спр. 13, 1922–1925 рр.
Новоросійський (Сталінський), м. Юзівка ф. П-180, спр. 15, 1923–1925 рр.
Олексієво-Орловський, с. Олексієво-Орловка Юзівського округу, ф. П-788,
спр. 5, 1923–1924 рр.
Червонотворчий, сел. Рутченкове, міста Сталіно, ф. П-4915, спр. 27, 1921–
1925 рр.

Окружні комітети комсомолу
3 фонди, спр. 790, 1923–1930 рр. Описи.
Створені в 1923 р. Обиралися на окружних комсомольських конференціях. Були
вищими керівними й виконавчими комсомольськими органами на території округів. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Постанови, рішення ЦК ЛКСМУ, губкому й окружкомів комсомолу. Протоколи засідань бюро, конференцій, пленумів окружних комітетів, нарад, бюро
райкомів, сільських осередків. Звіти, інформації, довідки про діяльність окружних комітетів, шефську роботу, про участь комсомолу у виробництві, роботу з
допризовниками, серед молоді, нацменшин (1924,1925). Інформації, довідки,
листування про діяльність “опозиції” у ЛКСМУ (ф. П-1904, 1927).
Резолюції та постанови III комсомольської конференції 80-ої стрілецької
дивізії Донбасу (ф. П-333,1928). Статзвіти окружкомів, райкомів комсомолу про
результати перевиборів бюро осередків, склад членів бюро осередків і райко323

мів, комсомольців, виключених з комсомолу (1924–1926). Персональні справи,
анкети делегатів окружних конференцій.
Артемівський, ф. П-1904, спр. 209, 1923–1930 рр.
Маріупольський, ф. П-333, спр. 301, 1923–1930 рр.
Сталінський, ф. П-10, спр. 280, 1923–1930 рр.

Союз молодіжних організацій Донбасу, м. Донецьк
ф. П-424, спр. 10474, 1933–1941, 1943–1993 Описи.
Створений у липні 1932 р. В 1962 р. розділений на промисловий і сільський обкоми. В 1964 р. об’єднані. Ліквідований в 1991 р.

Протоколи, стенограми конференцій, пленумів, засідань бюро, обласного активу, міських і районних активів, ради ветеранів комсомолу й піонерської
організації про виконання народногосподарських планів, затвердження комсомольського бюджету, роботу промисловості й сільського господарства, розвиток
науки, освіти, культури, охорону здоров’я, висування кандидатів на з’їзди партії, комсомолу, молодіжні фестивалі, з питань комсомольського обліку, обміну
комсомольських квитків, “чистці” апарату комсомолу в 30–і роки, про розвиток
вугільної, металургійної промисловості й сільського господарства.
Стенограми радіоперекличок з осередками КСМ області (1934, 1935).
Спеціальні повідомлення НКВС про “контрреволюційні” настрої серед комсомольців і молоді області (1935). Довідки й інформації про участь комсомолу
Донбасу в громадянській війні (1918–1920). Інформації про розгортання стаханівського руху й соцзмагання, роботу зі студентською та учнівською молоддю, діяльність студентських будівельних загонів, працевлаштування випускників шкіл, про участь молоді в сільському будівництві, збирання врожаю.
Характеристики Донецької міської комсомольської організації (1941–
1943), комсомольського ударного будівництва Донецької області. Списки комсомольців-добровольців області, що виїхали на фінський фронт (1939–1940),
делегатів з’їздів комсомолу, секретарів міськрайкомів, прийнятих у комсомол,
виключених з комсомолу.
Листи й пропозиції з питань внутрішньополітичного й економічного становища в країні, про увічнення пам’яті загиблих у роки війни комсомольців,
про розшук загиблих. Фінансові й статистичні звіти. Особові справи номенклатурних працівників обкому комсомолу, персональні справи комсомольців.

Обласні комітети комсомолу
3 фонди, спр. 163, 1963–1964 рр. Описи.
Створені в 1962 р. відповідно до постанови пленуму ЦК КПРС “Про розвиток
економіки СРСР та перебудова партійного керівництва народним господарством”. Реорганізований обком комсомолу по виробничому признаку. Ліквідовані
в листопаді 1964 р.

Протоколи комсомольських зборів, конференцій, пленумів комітету
ЛКСМУ. Стенограми нарад. Статзвіти. Довідки про роботу.
Донецький промисловий, ф. П-812, спр. 96, 1963–1964 рр.
Донецький сільський, ф. П-814, спр. 52, 1963–1964 рр.
Донецький промислово-виробничий, ф. П-7232, спр. 15, 1963–1964 рр.
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Районні комітети комсомолу
34 фонди, спр. 14036, 1919–1941, 1943–1992 рр. Описи.
Почали створюватися в 20-і роки із створенням районів. Ліквідовані в 1991 р.

Рішення, вказівки, листи губкому, окружкомів, ЦК ЛКСМУ, обкому комсомолу з питань комсомольської роботи, політосвіти, культмасової роботи, розвитку піонерського руху. Закритий лист ЦК ЛКСМУ осередкам про керівництво ленінградської комсомольської організації (ф. П-1903). Протоколи засідань
районних конференцій, пленумів, бюро райкому, комсомольського активу, загальних зборів і комітетів комсомолу первинних організацій, I окружної безпартійної конференції німецької молоді (ф. П-2799); протоколи мітингів, присвячених Міжнародному юнацькому дню (ф. П-2799), конференцій юних піонерів,
засідань бюро комуністичного дитячого руху, нарад вожатих, політкомісій і економкомісій первинних осередків (1925–1927). Протокол засідання товариства
“Культзмичка”, окружної ради “Оргавіахіму” і його секцій (ф. П-1903). Плани
роботи райкомів, доповіді, довідки, інформації, звіти про політико-виховну,
ідеологічну, культурно-масову й оборонну роботу, навчання активу, проведення
звітно-виборних комсомольських кампаній.
Листування з підшефними моряками й кавалеристами, комсомольцями
й політв’язнями Польщі (ф. П-181). Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, прийнятих і знятих з комсомольського обліку, книги обліку видачі комсомольських
квитків. Списки комсомольців, членів райкомів, секретарів первинних комсомольських організацій, анкети делегатів, особові справи працівників райкомів.
Автобіографії та особові листки комсомольців (ф. П-1903). Звіти про чисельність, склад і рух комсомольських організацій, фінансові звіти, акти ревізій,
акти на знищення комсомольських документів.
Андріївський, ф. П-179, спр. 273, 1923–1925, 1938–1941, 1943–1959 рр.
Андріївський, ф. П-4914, спр. 35, 1923–1927 рр.
Амвросіївський, ф. П-3838, спр. 387, 1924–1929, 1934–1940, 1943–1991 рр.
Артемівський, ф. П-1903, спр. 934, 1921–1941, 1944–1955, 1962–1992 рр.
Благодатівський, ф. П-178, спр. 50, 1923–1929 рр.
Великоновосілківський, ф. П-1789, спр. 979, 1923–1928, 1931, 1933–1941, 1943–
1991 рр.
Волноваський, ф. П-1750, спр. 1039, 1924–1925, 1928–1930, 1934–1941, 1943–
1991 рр.
Володарський, ф. П-1754, спр. 719, 1925, 1930, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Добропільський, ф. П-7408, спр. 392, 1954–1991 рр.
Єнакієвський, ф. П-1810, спр. 125, 1924–1928, 1943–1951 рр.
Залізнянський, ф. П-7299, спр. 33, 1923–1929 рр.
Костянтинівський, ф. П-4324, спр. 22, 1923–1932 рр.
Костянтинівський, ф. П-83, спр. 812, 1924–1940, 1943–1991 рр.
Краматорський, ф. П-3373, спр. 42, 1923–1933 рр.
Красноармійський, ф. П-2100, спр. 656, 1950–1991 рр.
Макіївський, ф.П-5192, спр. 15, 1925–1929 рр.
Мар’їнський, ф. П-181, спр. 1264, 1922–1941, 1943–1990 рр.
Новоазовський, ф. П-1503, спр. 678, 1919–1940, 1943–1991 рр.
Новоекономічний, ф. П-7297, спр. 15, 1924–1927 рр.
Новоселівський, ф. П-2181, спр. 9, 1925–1930 рр.
Олександрівський, ф. П-350, спр. 611, 1922–1929, 1935–1940, 1943–1991 рр.
Ольгинський, ф. П-1766, спр. 126, 1935–1940, 1943–1959 рр.
Петровський, ф.П-7298, спр. 23, 1923–1928 рр.
Першотравневий, ф. П-2739, спр. 31, 1923–1927 рр.
Першотравневий, ф. П-1795, спр. 426, 1925, 1926, 1928–1931, 1938–1940, 1943–
1988 рр.
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Приморський, ф. П-3700, спр. 660, 1946–1959 рр.
Слов’янський, ф. П-1792, спр. 732, 1923–1928, 1934–1941, 1943–1988 рр.
Старобешівський, ф. П-185, спр. 940, 1922–1940, 1943–1991 рр.
Старокаранський, ф. П-134, спр. 43, 1925–1929, 1934–1939 рр.
Старомлинівський, ф. П-1899, спр. 199, 1925–1932, 1943–1959 рр.
Тельманівський, ф. П-1794, спр. 1046, 1934–1941, 1943–1992 рр.
Чистяківський, ф. П-4670, спр. 114, 1922–1932 рр.
Шахтарський, ф. П-2600, спр. 501, 1965–1991 рр.
Ямський, ф. П-474, спр. 105, 1939–1941, 1944–1959 рр.

Міські комітети комсомолу й райкоми міст
47 фондів, спр. 47387, 1922–1941, 1943–1992 рр. Описи.
Почали створюватися в 20-і роки. У містах, що мають районний розподіл, діяли
й райкоми комсомолу. Ліквідовані в 1991 р.

Постанови ЦК ЛКСМУ, директивні вказівки ЦК і обкому комсомолу з
питань організаційно-масової та політико-виховної роботи, обліку членів ВЛКСМ. Протоколи міських і районних загальних і звітно-виборних конференцій,
зборів. Протоколи й стенограми засідань пленумів і бюро міськкомів і райкомів
комсомолу, комсомольського активу, міських зльотів передовиків виробництва,
сільського господарства, сфери обслуговування, учених, фахівців, учителів,
нарад секретарів первинних комсомольських організацій, засідань комітетів
комсомолу. Протоколи засідань апеляційно-конфліктних комісій (1930–1933),
громадсько-атестаційних комісій із прийому Ленінського заліку (1970, 1977).
Службові розпорядження про прийом, пересування та звільнення співробітників апарату міськкомів комсомолу. Плани роботи комітетів комсомолу. Трудові
рапорти комсомольців, списки й заяви членів ВЛКСМ, що бажають працювати на шахтах Донбасу (1931, 1947), на ударному комсомольському будівництві
(1962–1969).
Довідки, інформації про хід виконання постанов партійних, радянських
і вищестоящих комсомольських органів, стан звітно-виборних кампаній, про
підсумки навчання в системі комсомольської політосвіти, про атеїстичну й правову пропаганду, про шефство над сільськими школами, науково-технічну творчість, позанавчальну роботу серед студентів і учнівської молоді.
Інформації про попередження дитячої бездоглядності серед неповнолітніх (1963–1965), звіти про проведення дитячих спортивних ігор “Старти надії”,
“Шкіряний м’яч”, “Орлятко”, “Блискавиця”. Списки комсомольців, які залишалися на окупованій території (ф. П-3962, 1946), довідки про дезертирство
комсомольців (ф. П-3962, 1947). Листи фронтовиків-комсомольців (ф. П-3962,
1943). Особові справи номенклатурних працівників міськкомів і райкомів комсомолу, листки з обліку кадрів (1933, 1944, 1947–1965), автобіографії та характеристики керівних комсомольських працівників, списки секретарів первинних
комсомольських організацій, персональні справи (1948–1950). Списки комсомольців-учнів, які одержали стипендію ЦК ВЛКСМ (1945). Журнали реєстрації
членів ВЛКСМ, прийнятих і знятих з комсомольського обліку, книги обліку видачі комсомольських квитків. Фінансові звіти; довідки перевірок роботи міськкомів і райкомів комсомолу (1965–1968).
Міські комітети комсомолу
Артемівський, ф. П-3962, спр. 1362, 1936–1940, 1943–1950, 1955–1991 рр.
Горлівський, ф. П-1721, спр. 575, 1924–1941, 1943–1990 рр.
Дебальцівський, ф. П-1836, спр. 1096, 1923–1941, 1943–1991 рр.
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Дзержинський райком (з 1961 р. – міськком ЛКСМУ), ф. П-1782, спр. 1009,
1936–1940, 1943–1992 рр.
Добропільський, ф. П-248, спр. 1074, 1924–1940, 1943–1991 рр.
Докучаєвський, ф. П-7243, спр. 40, 1963–1965 рр.
Донецький, ф. П-176, спр. 762, 1930–1939, 1943–1991 рр.
Дружківський, ф. П-2291, спр. 806, 1943–1991 рр.
Єнакієвський, ф. П-1817, спр. 1670, 1932–1941, 1943–1991 рр.
Кіровський, ф. П-8356, спр. 12, 1985–1987 рр.
Костянтинівський, ф. П-47, спр. 1305, 1932–1939, 1945–1991 рр.
Краматорський, ф. П-4064, спр. 1420, 1943–1991 рр.
Красноармійський, ф. П-242, спр. 1322, 1922–1940, 1943–1992 рр.
Краснолиманський, ф. П-397, спр. 942, 1925–1941, 1943–1988 рр.
Макіївський, ф. П-3971, спр. 495, 1933–1941, 1943–1991 рр.
Маріупольський, ф. П-335, спр. 455, 1930–1941, 1943–1991 рр.
Селидівський, ф. П-48, спр. 1257, 1922, 1924–1941, 1943–1991 рр.
Слов’янський, ф. П-1791, спр. 2395, 1933–1941, 1943–1987 рр.
Сніжнянський, ф. П-1874, спр. 935, 1936–1941, 1943–1991 рр.
Торезький, ф. П-293, спр. 1768, 1932–1941, 1943–1989 рр.
Харцизький, ф. П-1768, спр. 1151, 1924–1940, 1943–1991 рр.
Шахтарський, ф. П-1790, спр. 1290, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Ясинуватський, ф. П-186, спр. 895, 1924–1930, 1944–1992 рр.
Районні комітети комсомолу міст:
м. Горлівки
Калінінський, ф. П-4254, спр. 923, 1943–1991 рр.
Микитівський, ф. П-4253, спр. 845, 1934–1941, 1943–1991 рр.
Центрально-Міський, ф. П-4061, спр. 1705, 1943–1988 рр.
м. Донецька
Будьоннівський, ф. П-8172, спр. 241, 1978–1992 рр.
Ворошиловський, ф. П-3060, спр. 1507, 1963–1991 рр.
Залізничний, ф. П-5393, спр. 36, 1952–1959 рр.
Калінінський, ф. П-255, спр. 1641, 1936–1941, 1943–1991 рр.
Київський, ф. П-2096, спр. 864, 1967–1991 рр.
Кіровський, ф. П-1882, спр. 1324, 1937–1940, 1946–1991 рр.
Куйбишевський, ф. П-1785, спр. 1355, 1935–1941, 1943–1991 рр.
Ленінський, ф. П-1767, спр. 1162, 1936–1941, 1943–1992 рр.
Петровський, ф. П-1451, спр. 1030, 1943–1991 рр.
Пролетарський, ф. П-183, спр. 1402, 1925–1940, 1943–1991 рр.
Рутченківський, ф. П-184, спр. 48, 1925–1930 рр.
Сталінський, ф. П-182, спр. 11, 1924–1930 рр.
м. Макіївки
Гірницький, ф. П-7975, спр. 772, 1971–1992 рр.
Кіровський, ф. П-520, спр. 1382, 1936–1941, 1943–1948, 1950–1991 рр.
Совєтський, ф. П-4082, спр. 952, 1943–1991 рр.
Центрально-Міський, ф. П-374, спр. 1749, 1940, 1944–1991 рр.
Червоногвардійський, ф. П-4002, спр. 974, 1943–1991 рр.
м. Маріуполя
Жовтневий, ф. П-247, спр. 1074, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Іллічевський, ф. П-657, спр. 897, 1929–1941, 1943–1992 рр.
Орджонікідзевський, ф. П-246, спр. 805, 1936–1940, 1943–1991 рр.
Приморський, ф. П-4062, спр. 652, 1944–1991 рр.
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Комітети комсомолу на правах райкомів
23 фонди, спр. 5546, 1925–1930, 1933–1941, 1943–1991 рр. Описи.
Створювалися як первинні організації ЛКСМУ на базі комсомольських осередків
на заводах і шахтах в 30-х рр. З 50-х років стали називатися комітетами ЛКСМУ,
з початку 60-х років, відповідно до рішення ЦК ВЛКСМ про надання прав райкомів комсомолу первинним організаціям, що нараховують понад тисячу комсомольців, почали отримувати права райкомів. Ліквідовані в 1991 р.

Протоколи засідань бюро комсомольських активів, комісій із праці й освіти молоді, дитячого руху (ф. П-5563, 1925–1928). Протоколи, стенографічні звіти загальнозаводських конференцій, загальних комсомольських зборів,
пленумів комітетів ЛКСМУ, цехових комсомольських організацій (1934–1941,
1943), злету молодих стаханівців (ф. П-397, 1948), звітно-виборних конференцій, зборів по усуненню критичних зауважень, роботі по закріпленню молодих
фахівців на підприємствах, участі комсомолу в управлінні виробництвом у нових економічних умовах господарювання (1949–1991).
Постанови комітету комсомолу Азовського морського пароплавства
(ф. П-2103, 1991). Перспективні плани комсомольської роботи й навчання
(ф. П-8052, 1977–1978; ф. П-8054, 1981). Плани робіт, звіти, доповіді комсомольських організацій. Протоколи засідань, плани, звіти, інформації про роботу штабу “Комсомольський прожектор” (1970–1982). Довідки, інформації
про громадське, економічне, політичне навчання, розвиток науково-технічної
творчості молоді, фізичної культури й спорту, роботу ради молодих фахівців,
лекторських груп, оперативних загонів, роботу в підшефних школах, піонертаборах, на агітплощадках, у гуртожитках, роботу з підлітками, призовниками.
Статзвіти про склад і зростання комсомольських організацій. Характеристики,
автобіографії секретарів КСМ. Списки членів ВЛКСМ, групкомсоргів, журнали
реєстрації членів ВЛКСМ.
Комітети комсомолу:
Горлівського машинобудівного заводу ім. С. М. Кірова, ф. П-1722, спр. 179,
1936–1940, 1961–1990 рр.
Горлівського виробничого об’єднання “Стирол”, ф. П-7993, спр. 150, 1967–
1991 рр.
Донецького машинобудівного заводу ім. ЛКСМУ, ф. П-549, спр. 276, 1957–1959,
1961–1991 рр.
Донецького металургійного заводу ім. Леніна, ф. П-6397, спр. 405, 1946–1951,
1955–1991 рр.
Донецького заводу точного машинобудування, ф. П-7995, спр. 110, 1966–
1991 рр.
Донецької шахти ім. Горького, ф. П-8054, спр. 67, 1975–1990 рр.
Донецького шахтоуправління ім. О. Ф. Засядька, ф. П-8010, спр. 37, 1973–
1991 рр.
Донецького шахтоуправління “Куйбишевське”, ф. П-8052, спр. 47, 1975–
1990 рр.
Донецького шахтоуправління “Жовтневе”, ф. П-8087, спр. 90, 1975–1991 рр.
Донецького шахтоуправління “Петровське”, ф. П-8049, спр. 32, 1975–1991 рр.
Дружківського машинобудівного заводу, ф. П-2319, спр. 267, 1943–1990 рр.
Єнакієвського металургійного заводу, ф. П-1811, спр. 350, 1938–1940, 1955–
1989 рр.
Єнакієвського виробничого комбінату “Орджонікідзевугілля”, ф. П-8179,
спр. 114, 1976–1983 рр.
Костянтинівського заводу “Автоскло”, ф. П-5863, спр. 137, 1956–1990 рр.
Краматорського металургійного заводу ім. Куйбишева, ф. П-4861, спр. 30, 1952–
1961 рр.
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Макіївського металургійного заводу ім. С. М. Кірова, ф. П-943, спр. 549, 1933–
1941, 1952–1988 рр.
Маріупольського Азовського морського пароплавства, ф. П-2103, спр. 651, 1959–
1991 рр.
Маріупольського металургійного заводу “Азовсталь”, ф. П-505, спр. 776, 1936–
1941, 1947–1963, 1965–1990 рр.
Маріупольського виробничого об’єднання “Ждановважкмаш”, ф. П-7153,
спр. 79, 1958–1970 рр.
Маріупольського металургійного заводу ім. Ілліча, ф. П-5563, спр. 328, 1925–
1930, 1949–1990 рр.
Новокраматорського машинобудівного заводу, ф. П-4860, спр. 646, 1952, 1956–
1991 рр.
Старокраматорського машинобудівного заводу, ф. П-116, спр. 141, 1934–1938,
1952–1958, 1963–1991 рр.
Харцизького трубного заводу, ф. П-7988, спр. 85, 1969–1990 рр.

Первинні комсомольські організації установ, організацій,
підприємств
178 фондів, спр. 8472, 1923–1941, 1943–1991 рр. Описи.
Первинні комсомольські організації створювалися за місцем роботи або навчання членів комсомолу. Для ведення поточної роботи обиралися комітети комсомолу. У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні після
серпня 1991 р., Донецький обком комсомолу 24 жовтня 1991 р. ухвалив рішення
щодо припинення діяльності всіх комсомольських організацій.

Протоколи звітно-виборних комсомольських конференцій, загальних
комсомольських зборів, засідань бюро, комітетів комсомолу, штабів “Комсомольського прожектора”. Звіти, довідки про роботу комітетів комсомолу, склад
комсомольських організацій, про витрачені комсомольські документи; інформації про роботу з підлітками, призовною та несоюзною молоддю, про політико-виховну й культурно-масову роботу, проведення мітингів. Трудові рапорти.
Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, прийнятих і знятих з комсомольського обліку, журнали видачі комсомольських квитків.

19. Професійні спілки й інші громадські організації
Донецька губернська рада профспілок, м. Бахмут
ф. Р-1461, спр. 3, 1920 р. Опис.
Утворена в 1920 р. із створенням губернії, об’єднувала 13 профспілок: металістів,
харчовиків, шкіряників, хіміків, учителів, службовців та ін. Припинила існування у зв’язку з ліквідацією губернії в 1925 р.

Постанови, інструкції, циркуляри ВЦРПС і Південного бюро ВЦРПС.
Протоколи з’їздів, засідань президій. Список відповідальних співробітників
Донгубкомгоспу, посвідчення, мандати уповноважених.

Донецький губернський відділ Всеросійської спілки
гірників (Донгубвідділ ВСГ)
ф. Р-2607, спр. 1964, 1920–1925 рр. Опис, каталог.
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Створений у жовтні 1920 р. В 1920–1923 рр. здійснював керівництво роботою
райкомів, а після їх ліквідації в червні-вересні 1923 р. – знову створених місцевих
відділень ВСГ. Припинив діяльність в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Постанови, положення, циркуляри, накази ВЦРПС, ЦК ВСГ, губвідділу,
райкомів і місцевих відділень ВСГ, Центрального правління кам’яновугільної
промисловості Донбасу. Протоколи губернських з’їздів гірників, засідань президії та пленумів губвідділу, райкомів, місцевих відділень, рудничних, кущових і районних конференцій, загальних зборів робітників та службовців, бюро
інженерно-технічних секцій, губернського жінвідділу, міських жіночих зборів
(1922–1923). Звіти, доповіді про діяльність губвідділу, райкомів, місцевих відділень, рудничних і шахтних комітетів.
Наглядові справи райкомів і місцевих відділень з питань організації праці
й виробництва, охорони праці, фінансових питань, культурно-масової роботи,
про роботу технічних секцій. Повідомлення інформаційних бюлетенів губвідділу, місцевих відділень про роботу серед жінок, молоді й робітників національних меншин, культурно-просвітницьку та бібліотечно-клубну роботу, шефство
гірників над селом, про відрахування коштів голодуючим Поволжя та дітям, на
боротьбу з туберкульозом, про ліквідацію неграмотності, відкриття технікумів,
профучилищ, організацію будинків відпочинку. Звіти, доповіді, відомості про
діяльність Донвугілля, рудоуправлінь, Бахмутського солетресту, відновлення
промисловості, механізацію видобутку вугілля і його собівартість, про умови
роботи в кам’яновугільній промисловості, організацію та охорону праці, заробітну плату, висновки колективних договорів, оздоровлення трудящих.
Нарис історії створення робітничої газети в Донбасі (1921). Мандати, анкети делегатів губернських з’їздів і конференцій. Відомості про склад членів
спілки гірників.

Районні, місцеві, рудничні комітети, уповноважені
рудничних комітетів Всеросійської спілки гірників
25 фондів, спр. 1793, 1918–1928 рр. Описи.
Створені в 1920 р. Ліквідовані районні в 1923 р., місцеві в 1925 р., рудничні в
1931 р.

Постанови, циркуляри й інструкції Всеукраїнського комітету, Донгубвідділу ВСГ, окрпрофрад. Статут рудничного комітету (1920). Протоколи засідань президій, пленумів, загальних зборів робітників та службовців. Протоколи нарад із представниками профспілки гірників Англії, Німеччини (ф. Р-2090,
спр. 13, 1922). Статут, протокол засідання, список членів Міжнародного товариства допомоги жертвам революції (ф. Р-2090, спр. 89, 1924). Плани, звіти,
інформаційні бюлетені про роботу комітетів, їх відділів, культосвітню роботу,
ліквідацію неграмотності, боротьбу з безпритульністю, роботу серед жінок, допомогу голодуючим, облік дошкільної та шкільної мережі.
Накази по підприємствам Донвугілля, рудоуправлінням. Звіти про роботу
шахт, видобуток вугілля, санітарне становище шахт, житлові умови робітників,
охорону праці, заробітну плату робітників. Колективні договори з орендаторами шахт. Книга реєстрації нещасних випадків (ф. Р-2090, спр. 27, 1922).
Списки особового складу райкомів і рудкомів, списки робітників та
службовців шахт і рудників, відомості про кількість іноземних робітників на
рудниках (ф. Р-2657, спр. 230, 1921).
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Уповноважені:
Уповноважений ВСГ шахти №1 Горлівського району, ф. Р-2074, спр. 8, 1921–
1923 рр.
Уповноважений по охороні праці Горлівського райкому ВСГ по Корсунському
степу, сел. Степанка, ф. Р-2083, спр. 2, 1921–1922 рр.
Уповноважений ВСГ по Артемівському округу, ф. Р-2091, спр. 44, 1924–
1926 рр.
Уповноважений Донецького губернського відділу Всеросійської спілки гірників
по Семейкенському району, сел. Успенка Луганського повіту, ф. Р-2099, спр. 6,
1922–1923 рр.
Райкоми:
Бахмутський, ф. Р-2658, спр. 13, 1921 р.
Бахмутський соляний, ф. Р-2667, спр. 55, 1919–1923 рр.
Гришинський, ф. Р-2668, спр. 233, 1920–1922 рр.
Мар’ївський, ф. Р-2645, спр. 2, 1919 р.
Центрального району м. Горлівки, ф. Р-2657, спр. 600, 1920–1923 рр.
Юзівський, ф. Р-2625, спр. 216, 1918–1923 рр.
Місцеві відділення:
Артемівське, сел. Моспино, ф. Р-2090, спр. 136, 1920–1924 рр.
Сніжнянське, ф. Р-2422, спр. 69, 1924–1926 рр.
Щеглівське, ф. Р-2283, спр. 1, 1925 р.
Кущрудкоми:
Вознесенський (Петровський), с. Петрівка, ф. Р-2324, спр. 32, 1920–1922 рр.
Горлівського куща №6, ф. Р-2669, спр. 139, 1920–1922 рр.
Катерининський, сел. Мушкетове, ф. Р-2665, спр. 15, 1920–1921 рр.
Моспино-Рясненський, ст. Моспино, ф. Р-2664, спр. 45, 1920–1921 рр.
Об’єднаний Горлівсько-Залізнянський №4, сел. Степанко Горлівський район,
ф. Р-2081, спр. 2, 1921–1922 рр.
Олексієво-Ряснянського куща, м. Юзівка, ф. Р-2663, спр. 21, 1920–1921 рр.
Рутченківський, ф. Р-2643, спр. 10, 1920–1923 рр.
Сніжнянський, ф. Р-2418, спр. 4, 1921–1922 рр.
Сніжнянський, ф. Р-2420, спр. 91, 1924–1928 рр.
5–й Сніжнянський, ф. Р-2691, спр. 29, 1920–1922 рр.
Щербинівський №1, ф. Р-2659, спр. 8, 1920–1921 рр.
Ясинуватський, ф. Р-2656, спр. 12, 1920–1922 рр.

Донецький губернський відділ Всеросійської спілки
працівників землі та лісу (Донгубвідділ “Всепрацземлісу”),
м. Артемівськ
ф. Р–2672, спр. 510, 1920–1925 рр. Опис, каталог.
У червні в м. Луганську було створене губернське організаційне бюро спілки
сільськогосподарських працівників, а 25 листопада 1920 р. на I Донецькому губернському з’їзді працівників землі та лісу створений губернський відділ. Керував роботою профспілкових організацій радгоспів, рудгоспів, підприємств
сільського й лісового господарства. Ліквідований у липні 1925 р. у зв’язку з
ліквідацією губернії.

Циркуляри, розпорядження Південьбюро “Всепрацземлісу”, губпрофради й губвідділу. Протоколи губернських з’їздів працівників землі й лісу (1920–
1924), конференцій, пленумів, засідань президій Південьбюро ЦК “Всепрацземлісу”, губвідділу, повітових , районних і окружних відділень, зборів робітників
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та службовців земельних відділів, радгоспів, сільськогосподарських підприємств, I губернської конференції (1925) і губернського бюро науково-технічних сил “Всепрацземлісу” (1924–1925). Плани, звіти, відомості про діяльність
губвідділу й повітових відділень, роботу радгоспів, рудгоспів, стан сільського
господарства в губернії (1924), діяльність сільськогосподарських кооперативів
(1923–1924), гублісуправління (1923), стан лісового господарства (1925), про
державні кінні заводи. Виробничо-посівний план колективних господарств
Донбасу на 1923 р. Анкети делегатів губернських з’їздів. Колективні договори.
Статистичні звіти про чисельність членів профспілки.

Єнекієво-Дебальцевське повітове відділення Всеросійської
спілки працівників землі та лісу
ф. Р-2661, спр. 20, 1920–1922 рр. Опис.
Створене в 1920 р. У відділення входили робітничі комітети, утворені в повітовому й районному земвідділах, лісництвах і радгоспах. Ліквідоване в 1923 р. у
зв’язку з ліквідацією повітів.

Циркуляри, постанови РНК, Південьбюро ВЦСП, Донгубради профспілок. Протоколи пленумів, загальних зборів, засідань правління, робітничих комітетів. Положення Народного комісаріату освіти про розміщення безпритульних (1922), введення нової тарифної системи (1921), тарифні угоди. Звіти про
діяльність і чисельний склад відділення.
Листування про створення та перевибори робітничих комітетів, дисциплінарних судів, надання допомоги голодуючим, посилення роботи по ліквідації
неграмотності, курортно-санаторне лікування, постачання продовольством і
одягом, роботу шкіл і пересувних бібліотек. Списки членів правління, службовців Донецького гублісвідділу й повітового земвідділу. Заяви про надання
матеріальної допомоги , прийом і звільнення з роботи.

Слов’янський районний комітет профспілки
сільськогосподарських і лісових робітників
ф. Р-2265, спр. 1, 1926 р. Опис.
Поєднував робітничі комітети сільськогосподарських і лісових робітничих, які
були утворені в районі.

Листування з Артемівською окружною профспілкою про кадри.

Донецьке губернське відділення Всеросійської професійної
спілки громадських і торговельних установ, м. Бахмут
ф. Р-2092, спр. 4, 1922–1923 рр. Опис.
Створене в 1920 р. зі створенням Донецької губернії, ліквідоване в 1925 р.

Анкети обстеження бюджету радянського службовця.

Ялтинський сільський комітет профспілки радянських
торгових службовців
ф. Р-2441, спр. 1, 1925–1926 рр. Опис.
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Діяв в 20-і роки.

Положення, циркуляри, інструкції про низові профспілки, про вибори
сільських комітетів, про облік членів. Документи про обстеження роботи сільського комітету.

Дебальцівське місцеве відділення профспілки
будівельників
ф. Р-1906, спр. 5, 1924–1925 рр. Опис.
Поєднувало робітничі комітети, утворені на підприємствах будівельної галузі.

Протоколи загальних зборів робітників та службовців, засідань робітничих комітетів, розціночно-конфліктних комісій. Місячні звіти кас взаємодопомоги, відомості про роботу розціночно-конфліктних комісій. Листування з
робітничими комітетами про колективні договори, політосвітню і культурномасову роботу, виробничі питання.

Сніжнянський робітничий комітет спілки будівельників
при шахтах №№1, 2, 3, 4
ф. Р-2421, спр. 2, 1927 р. Опис.
Поєднував профспілки будівельників при шахтах.

Протоколи засідання президії Луганського окружного відділення проф
спілки будівельників, засідань розціночно-конфліктної комісії.

Сталінський міський комітет професійної спілки
будівельників, м. Сталіно
ф. Р-709, спр. 5, 1930–1931 рр. Опис.
Поєднував первинні профспілкові організації окремих підприємств будівельної
галузі, розташованих у м. Сталіно

Інструкції Всеукраїнського комітету спілки будівельників, циркуляри
Сталінської окружної та міської рад профспілок. План проведення огляду підготовки кадрів, акт перевірки роботи з кадрами (1930). Доповідь про стан 80–ої
стрілецької дивізії ім. Донбасу (1930). Список слухачів Сталінських інженернобудівельних курсів.

Комітет службовців Донецької губернської міліції,
м. Бахмут
ф. Р-2373, спр. 6, 1923–1924 рр. Опис.
Створений в 1920 р. із заснуванням Донецької губернії, ліквідований в 1925 р.

Протоколи конференцій і засідань комітету, загальних зборів командного складу й співробітників міліції. Тимчасовий статут військового споживчого
товариства, положення про порядок запису та вступу в пайовики, статут каси
взаємодопомоги при губвідділах. Правила прийому до інститутів і технікумів
УРСР. Огляд діяльності розціночних конфліктних комісій. Тарифна угода.
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Анкети обстеження низових осередків, особові картки членів місцевкомів –
уповноважених. Іменні списки, відомості утримань профспілкових внесків.

Окружні ради, відділення та комітети профспілок
17 фондів, спр. 1124, 1922–1930 рр. Описи.
Окружні ради й комітети профспілок створені в 1923 р. Окружні ради поєднували дії всіх профспілкових організацій на території округів, а відділення та комітети керували роботою галузевих профспілок. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з
ліквідацією округів.

Протоколи з’їздів профспілок Маріупольського й Сталінського округів
(1925–1930), окружних з’їздів профспілок хіміків, “Медсантруд”, “Всепрацземліс”, харчової та смакової промисловості, працівників освіти, мистецтва,
I Сталінського окружного з’їзду товариства “Геть неграмотність” (ф. Р-837,
1925); засідань президій окрпрофсоюзів і галузевих профспілок, окружних і
районних нарад, загальних зборів робітників та службовців, виробничих нарад,
засідань бюро інженерно-технічних секцій, ліквідаційних комісій. Плани й звіти
про роботу окрпорфрад, окружних відділень профспілок. Звіти, відомості про
роботу виробничих комісій, стан металургійної промисловості, роботу шахт,
рудників, капітальне будівництво в Артемівському окрузі, Слов’янського заводу
“Червоний хімік”, Костянтинівського хімічного заводу, Краматорського машинобудівного заводу (1929–1930), заводу “Донсода” (1929), роботу Слов’янської
олівцевої фабрики (1928–1929), стан місцевої та алебастрової промисловості
(1929), механізацію виробництва, висновки колективних договорів, заробітну
плату, оздоровлення робітників.
Доповіді, інформації про роботу шкіл, профзахворювання, направлення
членів спілки на навчання в інститути, стан культроботи, робітничих клубів,
бібліотек. Протоколи засідань окружних рад фізкультури, звіти про їх роботу,
підготовку олімпіад і змагань. План будівництва Бердянського державного порту на 1927–1931 рр. Відомості, листування про відвідування Донбасу іноземними робочими делегаціями, про встановлення дружніх зв’язків трудящих Донбасу із трудящими зарубіжних країн (1926–1929). Статистичні відомості про
членів профспілки. Анкети, відомості про делегатів окружних з’їздів профспілок. Списки делегатів, вибраних на Всеукраїнський з’їзд профспілок (1926).
Окружні ради профспілок:
Артемівська, ф. Р-1464, спр. 8, 1926–1928 рр.
Маріупольська, ф. Р-1277, спр. 607, 1922–1928 рр.
Сталінська, ф. Р-837, спр. 390, 1923–1930 рр.
Окружні відділення та комітети профспілок:
Артемівське окружне відділення профспілки будівельників, ф. Р-1531, спр. 13,
1925–1930 рр.
Артемівське окружне відділення профспілки робітників хімічної промисловості,
ф. Р-2101, спр. 30, 1926–1930 рр.
Маріупольський окружний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових
працівників, ф. Р-2085, спр. 3, 1930 р.
Сталінський окружний комітет професійної спілки працівників народного харчування, ф. Р-401, спр. 2, 1929 р.
Сталінський окружний комітет профспілки будівельників, ф. Р-409, спр. 26,
1925–1930 рр.
Сталінське окружне відділення професійної спілки радянсько-торгових службовців, ф. Р-419, спр. 2, 1927 р.

334

Сталінське окружне відділення професійної спілки працівників комунального
господарства, ф. Р-422, спр. 2, 1928 р.
Сталінське окружне відділення профспілки робітників хімічної промисловості,
ф. Р-946, спр. 3, 1926–1930 рр.
Сталінське окружне відділення працівників медичної і санітарної праці “Медсанпраця”, ф. Р-2096, спр. 1, 1930 р.
Сталінський окружний комітет спілки сільськогосподарських і лісових працівників СРСР, ф. Р-2095, спр. 14, 1929–1930 рр.
Сталінське окружне профспілкове бюро Всеросійської спілки гірників,
ф. Р-2697, спр. 1, 1924 р.
Окружні комітети профспілки робітників харчової та смакової промисловості:
Артемівський, ф. Р-2098, спр. 14, 1928–1930 рр.
Маріупольський, ф. Р-2089, спр. 1, 1930 р.
Сталінський, ф. Р-2093, спр. 7, 1929–1930 рр.

Донецький губернський відділ Всеросійської професійної
спілки робітників та службовців шкіряної промисловості
ф. Р-2097, спр. 5, 1920, 1921, 1924 рр. Опис.
Керував профспілками шкіряних підприємств, розташованих на території губернії.

Протоколи засідань президії спілки. Договір між дирекцією Таганрозького шкіряного комітету і губернським відділом. Документи про умови праці
на заводах.

Артемівський окружний відділ Всеросійської спілки
робітників та службовців шкіряної промисловості
ф. Р-2094, спр. 3, 1929–1930 рр. Опис.
Керував фабзавкомами шкіряних підприємств, розташованих на території
Артемівського округу.

Доповідь, проект пропозицій, резолюція IV окружного з’їзду профспілки (1929). Звіти про виробничу діяльність Артемівської взуттєвої фабрики та
Костянтинівського шкіряного заводу. Фінансові звіти окрвідділу, інструкції про
складання звітів.

Районний і підрайонний комітети спілки робітничих
металістів
3 фонди, спр. 983, 1918, 1920–1931 рр. Описи, каталог.
В 1918 р. створені Маріупольське і Юзівське відділення спілки робітничих металістів. У січні 1920 р. Юзівське відділення реорганізоване в районний комітет. У грудні 1920 р. Юзівський (з 1924 – Сталінський) районний комітет, а у
квітні 1921 р. Маріупольське відділення реорганізовані в підрайонні комітети.
В 1925 р. Сталінський підрайонний комітет знову реорганізований у районний
комітет. Ліквідовані: Сталінський в 1930 р., Маріупольський в 1931 р.

Циркуляри райкому й підрайкому. Протоколи, резолюції IV районного
з’їзду металістів Донбасу (ф. Р-1, 1923), районних з’їздів металістів Артемівсь335

кого, Маріупольського й Сталінського округів (1925–1927), підрайонних і
районних конференцій, пленумів, засідань президій райкомів, засідань завкомів,
цехових осередків, загальних зборів робітничих заводів, I районної конференції
фізкультурників, засідань робітничих кооперативів. Плани, звіти, відомості про
діяльність підрайкомів, райкомів, їхніх комісій, виробничих нарад, інженерних
секцій, про виконання колективних договорів, розвиток раціоналізації та винахідництва (1928–1930), культурно-масову роботу, ліквідацію неграмотності,
роботу вечірніх шкіл, інституту, роботу серед жінок, молоді, медичне обслуговування.
П’ятирічний план розвитку заводів тресту “Південьсталь” (1928–1932).
Огляди, звіти, відомості про роботу тресту “Південьсталь”, Сталінського комбінату, Маріупольських об’єднаних заводів, Макіївського металургійного заводу,
випуск та вартість продукції, видобуток вугілля на рудниках, план реконструкції
металургійних заводів Донбасу (1930), чисельність робітників, продуктивність
праці. Колективні договори. Відомості про збільшення членів профспілки.
Заводський комітет Всеросійського союзу робітничих металістів при електростанції, ф. Р-1364, спр. 3, 1925 р.
Маріупольський підрайонний комітет, ф. Р-1279, спр. 130, 1918, 1920–1931 рр.
Сталінський районний комітет, ф. Р-1, спр. 850, 1920–1930 рр.

Ліквідаційна комісія Артемівського районного комітету
спілки робітничих металістів
ф. Р-2186, спр. 1, 1928–1930 рр. Опис.
Створена для ліквідації установи.

Вхідна кореспонденція.

Центральний комітет спілки робітників соляної
промисловості СРСР, м. Артемівськ
ф. Р-2793, спр. 58, 1936–1948 рр. Опис.
Створений у жовтні 1934 р. із розукрупненої спілки робітників гірничорудної
промисловості. Керував роботою профспілкових організацій підприємств соляної промисловості СРСР. Ліквідований в 1948 р.

Стенограми I (1937), III (1947) з’їздів профспілки робітників соляної промисловості й звіти про роботу ЦК профспілки. Протоколи пленумів, засідань
президії. Доповіді про план відновлення та розвитку соляної промисловості
СРСР на 1946–1950 рр. Звіти заводів по раціоналізації та винахідництву (1947–
1948). Особові справи членів ЦК (1939–1944).

Центральний комітет профспілки робітників коксохімічної
промисловості СРСР, м. Сталіно
ф. Р-1941, спр. 158, 1937–1948 рр. Опис.
Створений в 1934 р. Здійснював керівництво профспілковими організаціями підприємств коксохімічної промисловості СРСР. Ліквідований у листопаді 1948 р.
На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-769, 1934–1940, 1944–
1948).
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Протокол II з’їзду профспілки робітників коксохімічної промисловості
(1939), звітна доповідь ЦК III з’їзду (1947). Анкети делегатів III з’їзду профспілки робітників коксохімічної промисловості. Протоколи, стенограми пленумів, засідань президії ЦК. Бюджети державного соціального страхування ЦК
профспілки (1937–1940) і звіти про їх виконання. Звіти, доповідні записки про
роботу ЦК, висновки колективних договорів, по раціоналізації та винахідництву, техніці безпеки, про травматизм.
План відновлення та розвитку коксохімічної промисловості СРСР на
1946–1950 рр. Листування з підприємствами про надання матеріальної допомоги інвалідам війни, родинам військовослужбовців. Особові справи членів ЦК
профспілки.

Донецькі обласні ради професійних cпілок
2 фонди спр. 4769, 1932–1937, 1948–1991 рр. Описи, каталог, огляд
фонду
Донецька облрадпроф створена в 1932 р. Ліквідована в 1937 р. Відновила діяльність у жовтні 1948 р. На зберіганні є документи партійної організації (ф. П-806,
1933–1936, 1948–1987). Донецька сільська обласна рада профспілок існувала в
1963–1964 рр.

Протоколи міжсоюзних конференцій, пленумів і засідань президій. Плани, звіти про роботу облпрофради, її відділів, про охорону праці й техніку безпеки, впровадження та поширення передових методів праці, роботу клубів і
бібліотек, фінансові звіти. Інформації, довідки, листування про вибори профспілкових органів, виконання підприємствами виробничих планів і колективних
договорів, стан охорони здоров’я в області, культурно-масову роботу, роботу
торговельної мережі й підприємств громадського харчування, піонерських таборів.
Списки ударних будівництв Донбасу (1933). Стенограми й протоколи нарад механізаторів шахт, винахідників і раціоналізаторів, новаторів виробництва, машиністів шахтних комбайнів, сталеварів металургійних заводів, передових верстатників машинобудівних заводів, злетів жінок, обласних і міських
профспілкових активів, нарад керівників підприємств, завкомів і шахткомів про
виконання виробничих планів, впровадження нової техніки й поширення передового досвіду.
Інформаційні листи облпрофради про досвід роботи сталеплавильників
Костянтинівського металургійного заводу ім. Фрунзе. Стенограми читацьких
конференцій газети “Праця” (1954–1955). Звіти про стан охорони праці й техніки безпеки. Зведений звіт від потерпілих при нещасних випадків, пов’язаних з
виробництвом. Відомості про важкий і смертельний травматизм по Донецькій
області (1968–1969). Інформації, відомості про розвиток фізкультури й спорту,
проведення спартакіад, нагородження комсомольців-ударників шахт і заводів
Донбасу – учасників Ворошиловського походу на вершину Ельбрус (1935).
Списки підприємств Донбасу, що шефствують над частинами Червоної армії
та флоту (1932–1934).
Відгуки іноземних делегацій про відвідування Донецької області, листування із трудящими зарубіжних країн; звіти, інформація керівників туристичних груп, що виїжджали за кордон.
Донецька облрадпроф, ф. Р-920, спр. 4747, 1932–1937, 1948–1991 рр.
Донецька сільська облрадпроф, ф. Р-5041, спр. 22, 1963–1964 рр.
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Обласне бюро профспілки робітників хімічної та склофарфоро-фаянсової промисловості Донбасу
ф. Р-2671, спр. 3, 1917–1920 рр. Опис.
Створене в липні 1918 р.

Статут. Протоколи засідань обласного бюро й правління профспілки.
Щомісячні відомості на одержання членських внесків.

Український республіканський комітет профспілки
робітничих вугільної промисловості
ф. Р-2690, спр. 220, 1953–1957 рр. Описи.
Створений 20 квітня 1956 р. Основні функції – керівництво профспілковими
організаціями вугільної промисловості. Ліквідований на підставі постанови
4-го пленуму від 5 липня 1957 р. На зберіганні є документи партійної організації
(ф. П-5341, 1956–1957).

Постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР, президії і пленумів ЦК
профспілки про заходи для забезпечення робочою силою будівництв і підприємств,
про поліпшення праці робітничих, організацію зароботної плати, про перехід на 6 і
7 годинний робочий день. Річні звіти. Протоколи засідань комісій з охорони праці,
з установлення виробничого стажу. Документи про нещасні випадки на виробництві, про спалахи захворювань. Оборотні баланси, особові рахунки.

Обласні комітети профспілок
39 фондів, спр. 16529, 1933, 1934, 1938, 1941–2005 рр. Описи.
Створювалися з утворенням Донецької області в 1932 р. Діючи в рамках Закону
України “Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності”, представляють
і захищають права й інтереси членів профспілок первинних організацій у державних, судових і інших інстанціях, координують роботу первинних організацій, здійснюють контроль за станом охорони праці, захищають права й інтереси
членів профспілок при вирішенні колективних і індивідуальних конфліктів.

Протоколи, стенограми обласних профспілкових конференцій, засідань
президій і пленумів, профспілкових активів, обласних нарад і семінарів по обміну передовим досвідом роботи, нарад працівників клубів, палаців культури,
бібліотек, постійно діючих виробничих нарад. Стенограма Вседонецького антифашистського мітингу гірників (ф. Р-2865, 1941).
Плани, звіти, відомості про діяльність обкомів і їхніх відділів, клубів і
палаців культури, кінотеатрів, університетів культури, про відновлення підприємств Донбасу (1943–1944), поліпшення роботи підприємств, впровадження
нової техніки, передового досвіду, раціоналізацію та винахідництво, виконання
колективних договорів, охорону праці, роботу науково-технічних товариств, про
проведення оглядів художньої самодіяльності, організацію медичного обслуговування, оздоровлення дітей у піонерських таборах, надання шефської допомоги сільському господарству, проведення спортивних змагань, розвиток масового туризму, роботу добровільних спортивних товариств, військово-шефську
роботу діячів культури, про роботу фронтової бригади Донбасу й театральних
колективів у період Другої світової війни, відгуки військових частин про виступи концертних бригад (ф. Р3473, 1941–1945).
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Звіти про прийом іноземних делегацій, листування із трудящими зарубіжних країн про встановлення дружніх зв’язків і обмін досвідом роботи. Плани
оргмасової роботи.
Донецький обласний комітет профспілки робітників важкого машинобудування,
ф. Р-1526, спр. 839, 1933, 1934, 1960–1989 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників вугільної промисловості,
ф. Р-2865, спр. 1786, 1938, 1941–1969 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників народної освіти і науки,
ф. Р-2997, спр. 1117, 1944–1989 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників харчової промисловості,
ф. Р-2998, спр. 1109, 1948–1985 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників держустанов, ф. Р-3204,
спр. 589, 1949–1988 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників держторгівлі та споживчої
кооперації, ф. Р-3205, спр. 736, 1957–1989 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників місцевої промисловості та
комунально-побутових підприємств, ф. Р-3414, спр. 918, 1957–1988 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників металургійної промисловості, ф. Р-3417, спр. 1126, 1949–1987 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників зв’язку, ф. Р-3419, спр. 487,
1943–1957, 1968–2000 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників зв’язку, робітників автомобільного транспорту і шосейних доріг ф. Р-3420, спр. 138, 1957–1968 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітничих радгоспів, ф. Р-3421,
спр. 26, 1943–1953 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників сільського господарства,
ф. Р-3424, спр. 1003, 1953–1985 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників будівництва й промисловості будівельних матеріалів, ф. Р-3470, спр. 1094, 1956–1990 рр.
Донецький обласний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-3471,
спр. 910, 1943–1990 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників культури, ф. Р-3472,
спр. 657, 1953–1994 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників електростанцій і електротехнічної промисловості, ф. Р-4669, спр. 332, 1948–1974 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників текстильної та легкої промисловості, ф. Р-5043, спр. 460, 1957–1980 рр.
Донецька обласна рада голів профкомів робітників лісних галузей, ф. Р-5580,
спр. 436, 1965–2005 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників плодоовочевого господарства й заготівель, ф. Р-6681, спр. 31, 1981–1984 рр.
Донецький обласний комітет профспілки працівників рибного господарства,
ф. Р-6685, спр. 91, 1986–1989 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників машинобудування й приладобудування, ф. Р-6686, спр. 230, 1977–1988 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників швейної промисловості,
ф. Р-1384, спр. 25, 1943–1947 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників суду й прокуратури,
ф. Р-1942, спр. 10, 1945–1947 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників промисловості будівельних матеріалів, ф. Р-2814, спр. 85, 1948–1957 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників споживчої кооперації,
ф. Р-2862, спр. 114, 1944–1957 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників держторгівлі та громадського харчування, ф. Р-2863, спр. 173, 1943–1957 рр.
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Сталінський обласний комітет профспілки робітників будівництва паливних підприємств,
ф. Р-2864, спр. 6, 1947–1949 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників дошкільних установ і дитячих будинків, ф. Р-2999, спр. 20, 1944–1948 рр.
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітничих будівництва,
ф. Р-3196, спр. 259, 1943–1957 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників хімічної та нафтохімічної
промисловості, ф. Р-3197, спр. 932, 1947–1988 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників,
ф. Р-3202, спр. 36, 1944–1955 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників комунального господарства, ф. Р-3415, спр. 74, 1948–1957 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників місцевої промисловості,
ф. Р-3416, спр. 83, 1945–1957 рр.
Донецький обласний комітет профспілки робітників автомобільного транспорту
та шосейних доріг, ф. Р-3418, спр. 472, 1948–1957, 1968–1984 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості та елеваторів, ф. Р-3422, спр. 13, 1949–1953 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників та службовців МТС і земельних органів, ф. Р-3423, спр. 18, 1944–1953 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки робітників хлібопекарської промисловості, ф. Р-3464, спр. 6, 1945–1947 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників мистецтв, ф. Р-3473,
спр. 42, 1944–1953 рр.
Сталінський обласний комітет профспілки працівників політосвітніх установ,
ф. Р-3474, спр. 46, 1941, 1943–1953 рр.

Територіальні комітети профспілки робітників вугільної
промисловості (теркоми)
7 фондів, спр. 2098, 1970–1989 рр. Описи.
Створені в 1970 р. Здійснюють організаційно-методичне керівництво й контроль
за діяльністю первинних профспілкових організацій.

Протоколи й стенограми профспілкових конференцій, пленумів, засідань
президій теркомів, звітно-виборних профспілкових конференцій підвідомчих
організацій, постійних комісій теркомів. Довідки про перевірку стану роботи в
підвідомчих організаціях, політико-виховну і культурно-масову роботу, підготовку баз відпочинку до оздоровчого сезону.
Документи про економічну освіту трудящих, роботу шкіл комуністичної
праці, про проведення громадських оглядів підвищення продуктивності праці,
підведення підсумків соцзмагання та висновки колективних договорів. Довідки про роботу бібліотек, кіноустановок, звіти про тимчасову непрацездатність.
Статзвіти про профчленство, зведені бюджети, фінансові звіти.
Горлівський, ф. Р-6524, спр. 185, 1970–1976 рр.
Донецький, ф. Р-6534, спр. 849, 1970–1988 рр.
Єнакієвський, ф. Р-6613, спр. 237, 1970–1980 рр.
Жовтневий, ф. Р-6727, спр. 64, 1983–1989 рр.
Торезький, ф. Р-6460, спр. 135, 1971–1975 рр.
Шахтарський, ф. Р-6508, спр. 73, 1970–1976 рр.
Донецький шахтобудівний, ф. Р-6326, спр. 555, 1970–1989 рр.
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Шахтні комітети (шахткоми)
2 фонди, спр. 28, 1946–1953 рр. Описи.
Первинні профспілкові осередки на шахтах. Основні функції – охорона інтересів
і прав трудящих, здійснення виконання виробничих планів, культурно-масова
робота серед робітників.

Плани, звіти діяльності шахткомів. Протоколи засідань шахткому і загальних зборів трудящих. Колективні договори.
Шахтком шахти №5 “Трудовська”, ф. Р-2878, спр. 19, 1946–1953 рр.
Шахтком шахти №12 біс, ф. Р-2879, спр. 9, 1949–1951 рр.

Галузевий робітничий комітет виробничого об’єднання
“Донецьквугілля” (Донецький міський страйковий
комітет)
ф. Р-6777, спр. 748, 1987–1997, 1999 рр. Опис.
Створений у серпні 1989 р. з метою координації акцій протесту шахтарів,
пов’язаних з порушеннями трудового законодавства урядом і адміністраціями
шахт виробничого об’єднання “Донецьквугілля”.

Положення про шахтарський страйковий комітет, програма дій страйкому, розпорядження Донецької міської ради народних депутатів про страйкові комітети (1989). Протоколи зборів представників міських страйкомів про
створення об’єднаного страйкому, установчої конференції страйкомів Донбасу
(1989), засідань, рішення міського страйкому. Документи про роботу страйкових комітетів на шахтах, створення громадських формувань в інших регіонах
країни (1989–1992).
Політичні та економічні вимоги шахтарів страйкуючих шахт (1990–1991),
Резолюції мітингів трудящих, протоколи робітничих зборів, листи, телеграми,
звернення громадян і трудових колективів, направлені в міський страйком з
виявленням підтримки дій страйкуючих шахтарів і пропозиціями у вирішенні
соціально-економічних проблем (1989–1993). Відомості про кількість страйкуючих шахт, втрати робочого часу й зниження видобутку вугілля у зв’язку зі
страйками; повідомлення в пресі про страйки (1989–1990); зведення, списки
підприємств області і їх представників, що приймали участь у страйках (1993).
Документи про хід виконання Протоколу погоджених заходів між шахтарськими страйкомами й урядовою комісією, прийнятого після початку
страйків (1989–1991). Стенограми, списки делегатів, доповідь міністра, тексти
виступів, звернення делегатів І й ІІ з’їздів шахтарів.
Листи, заяви, скарги трудящих і жителів міста, що надійшли в страйком
(1991–1993). Свідчення про реєстрацію газети міського страйкому “Новини й
події”, статут редакції газети (1991), підшивки газети (1991–1993), фотографії
членів страйкому, учасників страйку.

Районні та міські комітети профспілки робітників
вугільної промисловості
17 фондів, спр. 4080, 1929, 1930, 1937–1939, 1943–1970 рр. Описи.
Створювалися в 20-і роки, перебували у віданні ВЦРПС, безпосередньо підпорядковувалися Донецькому обкому профспілки робітників вугільної промисловості. Здійснювали керівництво та контроль за роботою фабрично-заводських,
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шахтних, будівельних і місцевих комітетів профспілки підприємств, установ і
організацій вугільної галузі. На підставі постанов президії ВЦРПС від 11 вересня 1970 р. і Донецької облпрофради від 28 жовтня 1970 р. комітети ліквідовані,
функції передані знову створеним теркомам.

Циркуляри ЦК ВСГ, Всеукраїнського комітету профспілки гірничоробочих (1929, 1930). Постанови Президії та Секретаріату ВЦРПС, ЦК профспілки
робітників вугільної промисловості, протоколи звітно-виборних конференцій,
виробничих зборів, стенограми пленумів, засідань президій, доповіді, резолюції, анкети делегатів. Постанова НКВС України про окружні комітети допомоги
ув’язненим (ф. Р-2419, спр. 2, 1930). Плани, звіти про роботу міськрайкомів
профспілки, про профспілкове членство, соцзмагання, роботу бібліотек, клубів,
будинків культури, піонерських таборів. Звіти, акти, довідки про виконання колективних договорів, про охорону праці й техніку безпеки, аналізи травматизму. Акти про смертельні нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (ф. Р-2419,
1947–1968). Списки, доручення й посвідчення робітників та службовців шахт і
рудників (ф. Р-2419, 1929, 1930). Списки літератури, рекомендованої для проф
спілкової роботи (ф. Р-2419, 1929, 1930).
Горлівський районний комітет, ф. Р-4667, спр. 430, 1944–1969 рр.
Дзержинський районний, (з 03.06.1964 р. міський) комітет, ф. Р-3739, спр. 248,
1944–1970 рр.
Донецький районний комітет, ф. Р-5662, спр. 134, 1964–1970 рр.
Калінінський районний комітет, м. Донецьк, ф. Р-5215, спр. 216, 1948–1969 рр.
Кіровський районний комітет, м. Донецьк, ф. Р-2868, спр. 236, 1944–1970 рр.
Куйбишевський районний комітет, м. Донецьк, ф. Р-2869, спр. 112, 1948–
1965 рр.
Макіївський районний комітет, ф. Р-5329, спр. 177, 1953–1967 рр.
Орджонікідзевський районний (з 1964 р. Єнакієвський міський комітет),
ф. Р-5816, спр. 435, 1949–1970 рр.
Петровський районний комітет, м. Донецьк, ф. Р-2867, спр. 442, 1944–1967 рр.
Пролетарський (з 1958 р. – Будьоннівський) районний комітет, м. Донецьк, ф. Р4862, спр. 185, 1951–1970 рр.
Совєтський районний комітет, м. Макіївка, ф. Р-5577, спр. 339, 1943–1969 рр.
Селидівський районний (з 03.06.1964 р. міський) комітет, ф. Р-3715, спр. 96,
1956–1968 рр.
Сніжнянський районний (з 03.06.1964 р. міський) комітет, ф. Р-2419, спр. 425,
1929, 1930, 1947–1970 рр.
Сталінський міський, ф. Р-2866, спр. 13, 1952–1953 рр.
Торезький районний (з 1964 р. міський) комітет, ф. Р-5387, спр. 214, 1937–1939,
1945–1970 рр.
Червоногвардійський районний комітет, м. Макіївка, ф. Р-5576, спр. 177, 1954–
1969 рр.
Шахтарський районний (з 03.06.1964 р. міський) комітет, ф. Р-5255, спр. 201,
1945–1970 рр.

Донецьке відділення обласного правління профспілки
“Горнотруд” Донецького, Криворізького і Соляного басейнів
ф. Р-2648, спр. 2, 1919–1920 рр. Опис.
Дати створення і ліквідації не відомі.

Положення, циркуляри, листування про діяльність, про організацію
робітничих кооперативів, про облік членів, про фінансування.
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Сталінська міська рада профспілок (міськпрофрада)
ф. Р-956, спр. 17, 1930–1932 рр. Опис.
Дати організації та ліквідації не встановлені.

Циркуляри ВЦРПС і ВУРПС (1931). Доповідні записки, інформації,
листування про колдоговори, робоче постачання, закріплення робочої сили на
підприємствах. Виробничі звіти рудоуправлінь, заводів. Відомості про хід мобілізації коштів (1932). Списки особового складу.

Єнакіївський міський комітет профспілок
ф. Р-6612, спр. 18, 1975–1976 рр. Опис.
Створений 11 січня 1975 р. на підставі постанови президії Донецької обласної
ради профспілок від 16 жовтня 1974 р. Підпорядковувався обласний раді профспілок. Основні функції – координація діяльності профспілкових організацій міста. Ліквідований на підставі постанови Донецької обласної ради профспілок від
12 жовтня 1976 р.

Протоколи конференцій, пленумів. Квартальні плани, довідки, зведення
про роботу. Документи комісій.

Амвросіївська районна рада профспілок
ф. Р-547, спр. 8, 1933–1936 рр. Опис.
Створена й діяла в 30-і рр.

Фінансові звіти й вимогові відомості на видачу зарплати співробітникам.

Юзівська міська профспілка конторських службовців
ф. Р-536, спр. 3, 1917–1918 р. Опис.
Протокол надзвичайного з’їзду районних профспілок робітників та службовців.

Міські та районні комітети профспілок медичних
працівників
5 фонди, спр. 452, 1946–1993 рр. Описи.
Утворені для захисту законних прав і інтересів працівників медичних установ,
управління питаннями державного соціального страхування, поліпшення якості
й культури медобслуговування.

Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій, засідань
міськкомів, загальних зборів трудових колективів, засідань президій і пленумів, активів медробітників. Плани, звіти про підсумки виборів, чисельність
профактиву й склад профорганізацій, про роботу місцевкомів. Соціалістичні
зобов’язання, підсумки їх виконання. Кошториси профбюджетів і державного
соціального страхування, фінансові звіти.
Міські:
Горлівський, ф. Р-5214, спр. 191, 1946–1976 рр.
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Дебальцівський, ф. Р-6044, спр. 58, 1958–1968 рр.
Ждановський, ф. Р-6517, спр. 102, 1957–1975 рр.
Селидівський, ф. Р-6168, спр. 93, 1963–1980 рр.
Районний:
Селидівський, ф. Р-3841, спр. 8, 1955–1993 рр.

Міськкоми профспілки робітників місцевої промисловості і
комунально-побутових підприємств
5 фондів, спр. 309, 1966–1989 рр. Описи.
Створені для організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю всіх підвідомчих профспілкових організацій. Добропільський, Дружківський,
Торезький міськкоми створені в 1974 р., Ждановський – в 1966 р., Селидівський – в 1972 р. Підпорядковані обласному комітету профспілки робітників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств.

Перспективні, річні плани, звіти, статзвіти про діяльність міськкомів.
Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії, зборів активу. Бюджет,
кошториси витрат.
Добропільський, ф. Р-6706, спр. 102, 1975–1989 рр.
Дружківський, ф. Р-6659, спр. 53, 1972–1980 рр.
Ждановський, ф. Р-6518, спр. 79, 1966–1975 рр.
Селидовський, ф. Р-6499, спр. 66, 1972–1980 рр.
Торезький, ф. Р-6604, спр. 9, 1974–1975 рр.

Міськкоми профспілки працівників культури
2 фонди, спр. 115, 1961–1975 рр. Опис.
Створені на підставі постанов Донецького обласного комітету профспілки працівників культури. Основна функція – керівництво та контроль діяльності проф
спілок робітників культури міст.

Протоколи пленумів, конференцій, засідань президії, профактиву. Річні
плани, статзвіти діяльності профспілок. Списки установ культури.
Дебальцевський, ф. Р-6045, спр. 39, 1961–1968 рр.
Ждановський, ф. Р-6653, спр. 76, 1965–1975 рр.

Дебальцевські міськкоми профспілок
2 фонди, спр. 58, 1960–1967 рр. Описи.
Створені в 1960 р. на базі райкомів профспілок.

Протоколи засідання президії, звітно-виборчих конференцій. Річні звіти.
Кошториси витрат.
Дебальцевський міськком профспілки робітників освіти, вищої школи і наукових
установ, ф. Р-6046, спр. 36, 1960–1967 рр.
Дебальцевський міськком профспілки робітників держустанов, ф. Р-6043,
спр. 22, 1960–1966 рр.
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Волноваський районний комітет профспілки робітників і
службовців сільського господарства і заготівель
ф. Р-6624, спр. 60, 1965–1976 рр. Опис.
Створений в 1965 р. Реорганізований в 1977 р. в районний комітет профспілки
робітників сільського господарства.

Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій, пленумів, засідань президії. Піврічні статзвіти. Бюджет, штатний розклад, кошториси витрат.

Маріупольське товариство “Друзі дітей”
ф. Р-2359, спр. 2, 1927 р. Опис.
Створене в 1925 р. Сприяло органам Наркомосвіти й Наркомздраву в боротьбі
з безпритульністю, охопленні дітей шкільного віку загальною початковою освітою, займалося їх оздоровленням. Ліквідоване в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією
округів.

Протокол, доповіді, резолюція окружного з’їзду товариства (9 квітня
1927 р.) про завдання товариства, про діяльність дитячих будинків, осередків,
дитячих майданчиків санаторного типу для хворих туберкульозом, проведення
місячника боротьби з безпритульністю, перепис безпритульних, надходження
членських внесків.

Уповноважений профспілки радянських і торгових
службовців м. Маріуполя
ф. Р-1373, спр. 2, 1926–1929 рр. Опис.
Призначений і діяв в 20-і роки.

Протоколи засідань. Відомості сплати членських внесків.

Спілка гірничих фахівців України, м. Донецьк
ф. Р-6186, спр. 548, 1967–2000 рр. Опис.
Створена в 1967 р. як Українське республіканське правління Всесоюзного науково-технічного гірничого товариства. В 1990 р. на базі правління було створено
Спілку гірничих фахівців України. Бере участь у формуванні й реалізації науково-технічної політики, займається пропагандою та впровадженням досягнень науки й техніки, передового досвіду, розвитком і реалізацією творчого потенціалу
членів Спілки по вдосконаленню гірничої науки й практики.

Статут Спілки (1990). Протоколи звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань президії. Тематичні плани роботи правління та спілки, секцій.
Звіти про детальність правління спілки. Програми, тези доповідей, рекомендації науково-технічних конференцій, нарад, семінарів, оглядів і конкурсів, шкіл
передового досвіду. Довідки, інформації правління та спілки про виконання
творчих зобов’язань. Звіти членів правління й союзу з науково-технічних відряджень.
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Донецькі обласні ради, територіальне правління, обласні
правління науково-технічних товариств (НТТ)
8 фондів, спр. 1965, 1947–1996 р. Описи.
Донецька обласна рада науково-технічних інженерних товариств створена у
1948 р., обласна рада НТТ – у 1958 р., Донецьке територіальне правління НТТ
гірниче – у 1971 р.
Обласні правління створені: хімічного товариства – у 1935 р., енергетиків –
1949 р., машинобудівної промисловості – у 1956 р., гірничого товариства – 1947 р.

Постанови Всесоюзної і Української республіканської рад НТТ. Протоколи, постанови й стенограми обласних звітно-виборних, міжгалузевих і науково-технічних конференцій, нарад, засідань президій обласного й галузевого
правлінь, загальних зборів членів НТТ.
Плани й звіти про роботу обласних рад і галузевих правлінь, звіти про
роботу секцій. Матеріали про проведення оглядів, конкурсів, виконання планів
науково-дослідних робіт, впровадження досягнень науки й техніки в народне
господарство, про підвищення продуктивності праці, розвиток технічного прогресу. Умови проведення оглядів і конкурсів. Звіти про науково-дослідні роботи
по темам. Звіти й довідки про творчі відрядження по обміну досвідом.
Донецька обласна рада науково-інженерних товариств, ф. Р-2202, спр. 56, 1948–
1951 рр.
Донецьке обласне правління науково-технічного гірничого товариства, ф. Р-4217,
спр. 357, 1947, 1949–1970 рр.
Донецьке обласне правління НТТ енергетиків, ф. Р-4670, спр. 161, 1949–
1979 рр.
Донецьке обласне правління спілки наукових та інженерних товариств,
ф. Р-5042, спр. 412, 1958–1990 рр.
Донецьке обласне правління НТТ будіндустрії, ф. Р-5990, спр. 77, 1963–1972 рр.
Донецьке обласне правління Українського хімічного товариства, ф. Р-6227,
спр. 360, 1948–1991 рр.
Донецьке обласне правління НТТ машинобудівної промисловості, м. Краматорськ, ф. Р-6543, спр. 194, 1966–1980 рр.
Донецьке територіальне правління НТТ гірниче, ф. Р-6529, спр. 348, 1971–1996 рр.

Донецька обласна рада Всесоюзного товариства
винахідників і раціоналізаторів (облрада ВТВР)
ф. Р-3475, спр. 393, 1958–1980 рр. Опис.
Створена у серпні 1958 р. Здійснює залучення трудящих до технічної творчості,
активної участі у винахідницькій і раціоналізаторській діяльності.

Протоколи, стенограми обласних конференцій, пленумів, засідань президії, нарад, злетів раціоналізаторів і винахідників. Плани, звіти, довідки обласної ради й підприємств про раціоналізацію та винахідництво, розвиток технічної творчості, впровадження винаходів і рацпропозицій на підприємствах,
склад товариства й творчі відрядження. Документи про участь ради й первинних організацій у Всесоюзних і республіканських оглядах-конкурсах по раціоналізації й винахідництву.
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Галузева рада товариства винахідників вугільної промисловості Донбасу, м. Сталіно
ф. Р-642, спр. 119, 1934–1938 рр. Опис.
Створена в 1934 р. для поліпшення винахідницької роботи у вугільній промисловості. Ліквідована в 1938 р.

Постанови, інструкції Президії Центральної Ради Всеукраїнського товариства винахідників, Всеукраїнської Ради професійних спілок, президії ЦК
вугільників, Донецького облрадпрофу, галузевої Ради товариства. Стенограми
конференцій, протоколи засідань президії галузевої Ради. Положення про організацію винахідницької роботи й порядку проходження раціоналізаторських і
винахідницьких пропозицій.

Обласні рада й комітети добровільних товариств сприяння
армії, авіації й флоту
5 фондів, спр. 1048, 1943–1981 рр. Описи.
Сталінська обласна рада ОРТАВІАХІМ була організована із створенням області
у 1932 р. В 1948 р. була розділена на три самостійних обласних комітети: добровільного сприяння армії (ДТСАРМ), добровільного сприяння авіації (ДТСАВ),
добровільного сприяння військово-морському флоту (ДТСФЛОТ)
У серпні 1951 р. комітети були об’єднані в один – обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації й флоту (ДТСААФ).

Протоколи засідань оргкомітетів ДТСААФ .(1951), ДСФЛОТ (1948),
ДСАВ (1949), ДТСАРМ (1949), звітно-виборних обласних конференцій комітетів, пленумів, засідань президій комітетів. Річні плани й звіти про роботу
обласних товариств та комітетів і їх підвідомчих організацій, автошкол, секцій, клубів і інших навчальних закладів. Матеріали про проведення спартакіад,
змагань і інших масових заходів та звіти про участь у них. Протоколи засідань
суддівських колегій. Документи про присвоєння спортивних звань, розрядів і
суддівських категорій.
Акти обліку збитків, заподіяних міській і районній радам Осоавіахіма в
період нацистської окупації (ф. Р-4715).
Сталінська обласна рада добровільного товариства сприяння обороні, авіації й
хімічному будівництву (ОСОАВІАХІМ), ф. Р-4715, спр. 20, 1943–1948 рр.
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії
(ДОСАРМ), ф. Р-4716, спр. 15, 1948–1951 рр.
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння авіації
(ДОСАВ), ф. Р-4717, спр. 17, 1949–1951 рр.
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння військовоморському флоту (ДОСФЛОТ), ф. Р-4718, спр. 22, 1948–1951 рр.
Донецький обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації й
флоту (ДОСААФ), ф. Р-4719, спр. 974, 1951–1981 рр.

Донецькі республіканські курси цивільної оборони
ф. Р-2861, спр. 84, 1962–1964 рр. Описи.
Створені за рішенням ЦККПУ та РМ УРСР від 19 серпня 1961 р. Проводили навчання партійних, радянських і господарських керівників по цивільній обороні.
Ліквідовані в 1964 р.
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Накази, інструкції, листування зі штабом цивільної оборони СРСР і
УРСР; звіти, доповіді про роботу курсів по навчанню, підготовці й перепідготовці керівного складу служб міністерств і відомств. Штатно-посадова книга
обліку особового складу курсів. Відомості, картки нарахування заробітної плати робітникам та службовцям курсів. Особові справи співробітників.

Штаби місцевої протиповітряної оборони
ф. Р-2929, спр. 124, 1943–1960 рр. Описи.
У містах Горлівці, Єнакієво, Жданов, Краматорську, Сталіно Сталінської області
штаби МППО почали створюватися в 30–і рр. Займалися навчанням населення,
підготовкою установ, організацій і підприємств до протиповітряної оборони.

Постанови РМ СРСР, РМ УРСР, місцевих радянських і партійних органів, рішення облвиконкому й листування між ними з питань діяльності штабів МППО й цивільної оборони. Накази начальників штабів з особового складу,
списки особового складу штабів.

Окружні ради товариств друзів хімічної оборони
й авіаційно-хімічного будівництва (Доброхім, Осоавіахім)
2 фонди, спр. 73, 1924–1929 р. Описи.
Створені в 1923 р. з утворенням округів для поширення військових знань серед населення, організації хімічної та авіаційної оборони. Ліквідовані в 1930 р.
з ліквідацією округів.

Положення, циркуляри, директиви окружних рад “Доброхім” і “Осоавіахім”. Протоколи засідань президій, зборів членів осередків. Плани, звіти,
відомості про роботу товариств, науково-технічних, стрілецьких і сільськогосподарських секцій.
Листування про створення авіахімічних команд, роботу рад, висилку експонатів для авіамузеїв, збір коштів на літаки, боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, залучення трудящих у товариства. Анкети, довідки, доручення
та посвідчення співробітників товариств.
Доброхім, ф. Р-780, спр. 18, 1924–1925 рр.
Осоавіахім, ф. Р-785, спр. 55, 1926–1929 рр.

Артемівський аероклуб
ф. Р-1194, спр. 6, 1940–1941 рр. Опис.
Меморіальні ордери, відомості на видачу зарплати.

Донецьке обласне відділення Українського товариства
охорони природи
ф. Р-6140, спр. 493, 1961–1980 рр. Опис.
Створене в березні 1961 р.

Накази. Протоколи, стенограми конференцій, семінарів, нарад, засідань
президії. Пропозиції постійної комісії з охорони природи Донецької облради.
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Положення про Донецький народний університет “Природа” (1969). Плани,
звіти, відомості про роботу відділення, його секцій, Донецького народного університету “Природа”, проведення громадських оглядів-конкурсів по охороні
природи. Інформації про розробку заходів щодо очищення басейну Азовського
моря від промислових й побутових стічних вод (1966).

Донецька обласна організація Українського товариства
мисливців і рибалок
ф. Р-4788, спр. 568, 1946–1991 рр. Опис.
Створена в 1946 р. як обласна рада Українського добровільного товариства
мисливців і рибалок, з 1953 р. – Українського товариства мисливців і рибалок
(УТМР). В 1980 р. рада перейменована в обласну організацію УТМР. Організація
об’єднує мисливців і рибалок області з метою сприяння розвитку аматорського
мисливського, стендового, рибальського спорту, охорони й раціонального використання тваринного світу.

Протоколи з’їздів, звітно-виборних конференцій, засідань президій обласної, міських і районних рад, злетів, мисливських секцій, зборів мисливських
бригад. Накази. Статути обласної ради, положення про приписні мисливські
господарства. Доповіді, звіти про проведення обласних і міжміських стрілково-стендових змагань, місячників по охороні рибних запасів.
Звіти, доповіді про роботу обласної організації, про підсумки обліку й
збереження мисливської фауни, боротьбу із браконьєрством, чисельність членів
товариства в районах і містах. Опис внутрішньогосподарського устрою обласних приписних мисливських господарств “Чернецьке”, “Азовська дача”, “Комарське”, “Андріївське”, “Врем’євське”, “Широка балка”, “Новобахмутське”,
“Федорівське”. Плакати, видані обласною організацією: “Мисливці – природі”,
“Білий лелека (Червона книга Донбасу)”, “Охорона нересту” та ін. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності.

Селидівська міська рада Українського товариства
мисливців і рибалок
ф. Р-5598, спр. 61, 1953–1970 рр. Опис.
Створена в 1923 р. Займалася реєстрацією членів товариства, боротьбою із браконьєрством, організацією робіт по відновленню фауни.

Протоколи засідань правління, первинних мисливських колективів, загальних зборів мисливців. Книги реєстрації та облікові картки членів товариства. Річні звіти про роботу ради, фінансові звіти.

Донецька обласна рада Українського товариства тверезості
й здоров’я
ф. Р-6764, спр. 106, 1985–1992 рр. Опис.
Створениа у жовтні 1985 р. Первинні організації (осередки, клуби, центри) створювалися за місцем роботи, навчання, служби, проживання. Робота ради була
спрямована на впровадження здорового тверезого способу життя, скорочення,
аж до повного припинення, уживання алкоголю та наркотиків, викорінювання
шкідливих звичок. Припинила своє існування на початку 90-х років.
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Протоколи установчих конференцій, статути, свідоцтво про реєстрацію.
Протоколи пленумів, засідань правління, нарад відповідальних секретарів міських і районних організацій, міжвідомчих нарад. Річні звіти про роботу обласної,
міських і районних рад, інформація про споживання алкоголю населенням, стан
боротьби з алкоголізмом і наркоманією, самогоноварінням. Кошториси прибутків і витрат, річні плани по праці, річні фінансові звіти обласної ради.

Донецький обласний комітет товариства Червоного Хреста
ф. Р-5465, спр. 819, 1943–1989 рр. Опис.
Створений в 1932 р. у зв’язку з утворенням області. Основне завдання – допомога потерпілим від війни, стихійного лиха, пропаганда медичних і санітарних
знань серед населення.

Протоколи й стенограми засідань президії, пленумів, звітно-виборних
конференцій, обласних нарад, обкому, міських і районних комітетів. Матеріали
обласних злетів санітарного активу. Плани роботи обкому, міськрайкомів і звіти
про їх виконання. Відомості про стан фізичного виховання та медично-санітарного обслуговування учнів шкіл, роботу серед молоді, підготовку санітарного активу, роботу курсів медсестер, листування з ЦК ТЧХ УРСР, міськими й
районними комітетами.
Матеріали обласних, міських і районних змагань санітарних дружин і
постів, оглядів настінних санітарних видань, про роботу обласних, міських і
районних санітарно-оздоровчих секцій. Документи про представлення до нагородження працівників комітету значками й грамотами ЦК ТЧХ УРСР. Анкети
делегатів обласних конференцій.

Правління Донецької обласної організації товариства
“Знання”
ф. Р-4721, спр. 199, 1948–1970 рр. Опис.
Створене в 1947 р. для поширення політичних і наукових знань серед населення.

Накази, розпорядження. Протоколи пленумів, засідань президії. Постанови, стенограми обласних конференцій, річні звіти про лекційну роботу,
видавничу діяльність, рух членів товариства, кількість університетів, шкіл,
клубів. Довідки, доповідь про роботу університетів культури, абонементи на
відвідування лекцій. Річні фінансові звіти.

Донецький обласний благодійний фонд
“Соціальний захист”
ф.Р-6812 спр.14, 1999, 2000, 2002, 2003 рр. Опис.
Створений в 1999 р., як громадська організація. Головою правління був
В.Ф.Янукович. Виконавчий орган – дирекція фонду. Основні завдання – сприяння розвитку соціальної сфери, науки, культури, освіти, участь в реабілітації
соціально незахищених малозабезпечених громадян. В 2002 р. фонд припинив
свою діяльність.

Накази директора з основної діяльності, з особистого складу. Протоколи
засідання правління фонду, загальних зборів. Відомості про заробітну плату.
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Культурно-просвітні установи на громадських засадах
(о. а. ф.)
ф. Р-3288, спр. 43, 1960–1968 рр. Описи.
Створені в 1960 р. Фонд об’єднує шість установ: клуби ветеранів праці та старшокласників палацу культури ім. Горького; педагогічний університет для батьків,
театр ляльок палацу культури шахтоуправління 17-17 біс; університет музичної
культури при Ждановському металургійному інституті. Займалися пропагандою
мистецтва, організовували дозвілля громадян. В установах створені лекторські
групи, клуби по інтересам. Робота проводилась на громадських засадах.

Плани, звіти роботи. Інформація, довідки про діяльність установ. План
занять, тематичних вечорів, лекцій. Склад клубів. Листування.

Донецька обласна рада організації ветеранів України
ф. Р-6791, спр. 31, 1987–1994 рр. Опис.
Організована у березні 1987 р.

Статут (1991). Протоколи I установчої конференції (1987), пленумів, засідань президії Ради, звітно-виборних зборів міських, районних організацій,
засідань комісії по роботі серед молоді.
Постанови, рішення, рекомендації вищестоящих організацій, місцевих
органів влади по організації соціального захисту й побутового обслуговування
ветеранів, участі ветеранів у боротьбі із протиправними діями екстремістських
і націоналістичних елементів (1991). Довідки, інформація, доповіді про увіковічнення пам’яті загиблих, соціальний захист ветеранів в умовах переходу до
ринкової економіки, про роботу рад і груп ветеранів-однополчан.

Артемівська міська рада ветеранів праці
ф. Р-3823, спр. 16, 1959–1963 рр. Опис.
Утворена у жовтні 1959 р. для надання соціальної, правової та матеріальної допомоги людям похилого віку. Проводить роботу на громадських засадах.

Протоколи конференцій, засідань ради, зборів ветеранів праці. Звіти,
довідки про роботу ради.

Київська районна організація ветеранів війни й праці,
м. Донецьк
ф. Р-6798, спр. 69, 1987–2004 рр. Опис.
Створена в 1987 р. для захисту прав та інтересів членів організації, інших громадян літнього віку.

Протоколи звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань президії, загальних зборів ветеранів з питань пільгового обслуговування ветеранів війни,
солдатських вдів, медичного обслуговування ветеранів. Акти ревізій.

Донецьке відділення Всесоюзного історико-просвітницького
товариства “Меморіал”
ф. Р-6787, спр. 20, 1989–1992 рр. Опис.
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Створене в березні 1989 р. Основними завданнями є увіковічнення пам’яті жертв
політичних репресій, сприяння їхньої гласної реабілітації, надання допомоги потерпілим від репресій.

Статут. Протоколи установчої конференції, засідань Ради, зборів членів
Донецького відділення. Резолюції розширеного засідання Ради з обговорення комплексу питань, пов’язаних з масовим похованням людей у Кіровському
районі м. Донецька, мітингу пам’яті жертв тоталітарного режиму (1990). Листи, заяви, звернення до Президента СРСР, IV з’їзду народних депутатів, з вираженням протесту з приводу застосування зброї в Литві (1991), на захист прав
репресованих громадян.

Ждановська міська жінрада
ф. Р-4623, спр. 26, 1960–1964 рр. Опис.
Організована у липні 1960 р. Займається політико-виховною та організаційно-масовою роботою серед жінок-робітниць, службовців, домогосподарок. Контролює
та надає допомогу в роботі дитячих установ, підтримує зв’язок з батьківськими
комітетами шкіл, організовує культурне дозвілля жінок.

Протоколи засідань жінрад, постійно діючих громадських оглядових
комісій, звітно-виборних зборів жінрад. Протокол зборів старих більшовичок
(1960). Плани роботи, звіти, довідки, інформації про роботу міської та районної
жінрад, висування жінок на керівну роботу, про участь жінок у новаторстві й
винахідництві. Рукопис нарису С. Я. Якушина про Героя соціалістичної праці,
морського капітана-судноводія Кісса Наталію Миколаївну (1960) .

Ради громадськості мікрорайонів Донецької області (о.а.ф.)
ф. Р-2918, спр. 1209, 1960–1974 рр. Описи.
Створені на початку 60-х років ХХ сторіччя. В фонд ввійшли 64 ради громад
ськості міст області. Вони були підпорядковані радам депутатів трудящих. Основні функції – широкий розвиток ініціативи та самодіяльності населення в
справі бережної експлуатації житлового фонду, упорядження та озеленення
мікрорайонів, охорони природи, організації навчання та дозвілля дітей, інш.
Здійснювали контроль та сприяння в розвитку підприємств побутового обслуговування, комунального господарства, культури, торгівлі, охорони здоров’я та
учбових закладів. Організовували змагання поміж будинками, кварталами за
зразковий порядок, високу культуру.

Протоколи та рішення засідань рад, загальних зборів жителів, звітно-виборчих зборів, засідань товариського суду. Річні плани, звіти, довідки, доповіді
про діяльність рад, секцій, комітетів. Списки членів. Акти перевірок.

Спілка китайських робочих Донецького басейну на Україні
ф. Р-819, спр. 8, 1923–1924 рр. Опис.
Створена, як об’єднання китайських громадян, які живуть та працюють на території області. Основні функції – взаємодопомога, культурно-просвітна робота,
захист інтересів китайських громадян.

Статут. Циркуляр Донгубради профспілки. Протоколи засідання президії,
загальних зборів. Посвідчення, довідки, списки членів спілки. Листування.
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Технічна контора швейцарських громадян “Симодени”
ф. Р-2921, спр. 2, 1919 р. Опис.
Дати створення та ліквідації не відомі.

Листування з командуючим збройних сил Півдня про реквізицію їхнього
майна в Юзовці.

20. Релігійні організації
Відділ у справах релігій виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів
ф. Р-4021, спр. 646, 1941–1995, 1997–1999 рр. Опис.
Організований в 1943 р. як Уповноважений Ради у справах релігійних культів при
РНК СРСР (з 1946 р. – при РМ СРСР) по Сталінській, з листопада 1961 р.  – Донецькій області. З 1966 р. – Уповноважений Ради у справах релігії при РМ СРСР
по Донецькій області, з 8 травня 1992 р. – відділ у справах релігій Донецької
обласної держадміністрації, з 1 серпня 1994 р. – Донецького облвиконкому.

Статут управління російської православної церкви (1988), положення про
відділ (1993). Керівні вказівки Ради й Уповноваженого Ради по УРСР. Плани,
звіти про діяльність Ворошиловградсько-Донецької єпархії, річні статзвіти про
роботу Уповноваженого по області, мережі релігійних об’єднань, їх фінансове становище. Святкові послання Святійшого Патріарха Московського та Всія
Русі й Патріаршого екзарха Всія України(1980, 1982, 1984, 1989). Програми,
тексти виступів, проповіді, звертання, заяви про участь ВорошиловградськоДонецької єпархії в міжнародних конференціях (1982, 1987); звіти про поїздку
делегації російської православної церкви в Єгипет (1984, 1987), проведення архієрейського Собору російської православної церкви в м. Загорську (1961).
Інформації, інструкції, переліки, відомості про художні цінності, що перебувають у користуванні православних громад області (1980–1986), про використання знятих з реєстрації церковних будинків в області (1950–1983), чисельність, склад і обрядовість релігійних об’єднань (1970–1976).
Реєстраційні справи релігійних товариств (1943–1990), облікові картки,
особові справи священнослужителів (1941–1991), спостережні справи незареєстрованих груп віруючих (1968–1989). Інформації місцевих органів влади
про роботу по контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи,
листування з місцевими органами влади у справах релігійних громад. Православні церковні календарі (1980, 1982–1994, 1997–1999).

Уповноважений Ради у справах російської православної
церкви при Раді Міністрів СРСР по Сталінській області
ф. Р-4022, спр. 38, 1944–1960 рр. Опис.
Призначений відповідно до постанови РНК СРСР від 7 жовтня 1943 р. Здійснював загальний облік церков, займався спостереженням за правильним і своєчасним проведенням у життя урядових документів з питань російської православної
церкви на території області.

Постанови РНК СРСР про затвердження Положення про Раду у справах російської православної церкви, порядок відкриття церков (1943). Звіт
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про діяльність Донецької єпархії (1947), інформаційні доповіді про відкриття,
діяльність, кількість діючих церков, молитовень, із зазначенням їх місцезнаходження.
Відомості про матеріальну допомогу віруючих російської православної
церкви Сталінської області фонду оборони країни, дитячим установам, родинам
фронтовиків (1941–1944), про зміни в складі духівництва (1945), про недіючі
церковні будинки по області на 1 червня 1944 р. (спр. 1), фінансові надходження
і витрати по кожному храму (1947).
Списки благочинних округів, приходів, церков, окружних священнослужителів Донецької єпархії (1947). Листування між Радами при РНК СРСР, РН
УРСР про обов’язки Уповноваженого, відкриття поточних рахунків для зберігання церковних коштів, з питань збереження пенсій священнослужителям.

Донецький відділ Всеукраїнської спілки євангельських
християн (ВУСЄХ), м. Артемівськ
ф. Р-2261, спр. 2, 1927–1930 рр. Опис.
Створений у листопаді 1927 р. Ліквідований у квітні 1930 р.

Статут, благовісники Всеукраїнської спілки євангельських християн. Записи засідань ради, з’їзду Донецького відділу євангельських християн. Листування із громадами й групами віруючих про проведення зборів, приміщення
для громад, керівників громад і груп. Списки членів ради Донецького відділу
євангельських християн.

21. Особові фонди
Ангеліна П. М.
ф. Р-2771, спр. 347, 1934–1958 рр. Опис.
Ангеліна Параска Микитівна (1913–1959) – бригадир першої жіночої тракторної бригади в Старобешівському районі Сталінської області, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінської премії, депутат Верховної Ради СРСР I–
V скликань.

Тексти виступів на сесії Верховної Ради СРСР (1946), XIX з’їзді КПРС
(1952), XIX з’їзді Компартії України (1956), обласної партійної конференції
(1948), нарадах передовиків сільського господарства (1947, 1949, 1954). Книги,
статті, доповіді Ангеліни П. М. та ін. авторів про роботу жіночої тракторної бригади (1938, 1939, 1943–1958). Звертання сестер Ангеліних до всіх жінок – “Замінимо чоловіків, що йдуть в армію!” (1941); текст виступу перед бійцями 4-го
Українського фронту (1944). Телеграми, запрошення, повідомлення про скликання сесій Верховної Ради СРСР, Сталінської обласної ради депутатів трудящих (1936–1938); посвідчення депутата, звіти перед виборцями (1946–1958).
Документи біографічного характеру: автобіографія, виробнича характеристика (1939), особовий листок з обліку кадрів, списки особистих речей і
документів, переданих до музею (1940–1952), почесні грамоти, повідомлення
про нагородження. Листування з членами уряду, виборцями, редакціями газет
і журналів, діячами мистецтв, трудящимися закордонних країн, воїнами, листи
родичів і знайомих, фотографії.
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Бридько І. І.
ф. Р-5826, спр. 48, 1938, 1947–1966, 1968, 1969, 1973 рр. Опис.
Бридько Іван Іванович (1905–1980) – начальник ділянки шахти №5–6 ім. Димитрова виробничого об’єднання “Красноармійськвугілля”, двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР і УРСР, заслужений шахтар УРСР.

Статті, замітки Бридько І. І. про перебування в братніх соціалістичних
країнах, про передові методи роботи. Заява Бридько І. І. про згоду балотуватися,
накази виборців, протоколи зборів виборців і тексти виступів перед виборцями,
на сесіях, з’їздах; телеграми про обрання депутатом Верховної Ради СРСР. Рапорт колективу ділянки шахти про дострокове виконання зобов’язань на честь
ХХІІІ з’їзду КПРС (1966).
Біографія кандидата в депутати Верховної Ради УРСР, квитки про членство в громадських організаціях, вирізки з газет із замітками про Бридько І. І.
Листи Бридько І. І. заступникові голови виконкому Сталінської облради депутатів трудящих Гридасову Д. М. , відкриті листи воїнам Радянської Армії.
Фотодокументи: фото Бридько І. І., Бридько І. І. із дружиною та онуками,
групою чеських шахтарів, у Польщі, Японії, із групою робочих ділянки шахти
ім. Димитрова, із групою делегатів з’їздів, із Севериновим К. А. , серед піонерів, учнів ПТУ, мітинг у парку культури й відпочинку шахти ім. Димитрова,
присвячений відкриттю погруддя Бридько І. І. Фотоальбом.

Варганов В. О.
ф. Р-2836, спр. 53, 1922, 1924, 1926, 1927, 1932, 1935, 1956–1959 рр.
Опис.
Варганов Василь Опанасович (1890–1974) – член комуністичної партії з 1914 р.,
організатор загону Червоної Армії в м. Маріуполі, учасник боротьби за встановлення радянської влади.

Матеріали революційної та громадської діяльності: телеграма про арешт
Варганова, про призначення губернським військкомом, характеристика, копії
документів про революційну діяльність Варганова В. О., спогади Варганова
про революційну боротьбу на заводах і шахтах Донбасу, в Астрахані, Калузі,
опис Маріупольських, Таганрозьких і Єйських подій у квітні 1918 р.; статті з
газет про старих комуністів.
Автобіографія Варганова В. О., посвідчення члена Луганської міськради,
повідомлення, мандати, делегатські квитки, відомості про роботу на заводах
Новоросійського товариства та про трудову діяльність взагалі, грамоти, опис
документів, що належать Варганову В. О.
Листування Варганова з Донецьким обкомом КПУ, держархівом Донецької області, редакціями газет. Фотодокументи: Варганов В. О.; із Сергєєвим П. Т. , серед воїнів Радянської Армії, серед співробітників держархіву Донецької області.

Володін Г. Г.
ф. Р-6737, спр. 422, 1896–2002 рр. Опис.
Володін Григорій Григорович (1918–2002) – радянський письменник.

Рукописи роману “Дике поле” (1982), повістей “Степова далечінь” (1955).
“Постріл” (1957), “Людині потрібнен лебідь”, “Слідами історії”, оповідань,
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нарисів; щоденники (1937–1940) і записні книжки (1954–1966), тексти виступів
на зборах і нарадах письменників, на радіо. Листи Володіна Г. Г. дружині, листи
рідних, знайомих, учнів шкіл, співробітників музеїв, критиків, письменників
П. Алфьорова, П. Байдебури, Д. Деркача, Н. Жихарєва, поетів І. Василевського,
А. Заруби, І. Мельниченко, М. Скиби; листування з видавництвами, договори на видання творів Володіна Г. Г. Автобіографія, характеристика, свідоцтва
про закінчення навчальних закладів, про проходження військової служби (1929,
1932, 1939, 1944), довідки про місце роботи (1934, 1939, 1949, 1978). Запрошення на з’їзди письменників України й Радянського Союзу (1966, 1967), всесоюзні
наради молодих письменників (1955), творчі зустрічі донецьких письменників
(1954, 1957, 1967). Лист, довідки, рекомендації про направлення Володіна Г. Г.
на Вищі літературні курси (1956–1966). Свідоцтво про обрання депутатом
Калінінського райвиконкому м. Донецька (1971). Довідки, статті про літературну діяльність і відгуки про творчість Володіна Г. Г. (1951–1979), рецензії,
список творів. Акт прийому-передачі документів і дарчий аркуш державному
музею літератури УРСР (1980, 1984). Вирізки з газет із замітками про зустрічі
письменників Донбасу за участю Володіна Г. Г. Почесні грамоти, пам’ятні адреси, вітальні телеграми й листівки у зв’язку з ювілеями й пам’ятними датами.
Замітки й вірші відомих донецьких письменників до ювілейних дат Володіна
Г. Г. Фотографії (1939–1982). Матеріали, зібрані Володіним Г. Г. для написання
книги “Слідами історії” – спогади про Донецький ордена Леніна металургійний
завод, бібліографічний список літератури, короткий путівник “Кабінет історії
заводу” (1959), протокол наради з обговорення рукопису книги, фотографії.

Голубенко М. М.
ф. Р-2843, спр. 22, 1961–1962 рр. Опис.
Голубенко Марія Миронівна (нар. в 1924) – ланкова-кукурудзівник колгоспу
ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Золотий Колодязь Добропільського району Донецької
області.

Агропаспорт про досягнення ланкової Голубенко М. М. з вирощування
кукурудзи, пам’ятка ланкової з вирощування високого врожаю кукурудзи на
1962 р., договір про соціалістичне змагання ланки Голубенко М. М. з ланкою
Щербак А. С.
Автобіографія. Листування з воїнами Радянської Армії, редакціями газет,
директором радгоспу “Гірник”, піонервожатою школи. Фотодокументи: Голубенко М. М. серед делегатів з’їзду, з головою колгоспу, на перевірці якості кукурудзи; на семінарі.

Гонімов І. О.
ф. Р-3002, спр. 287, 1919–1966 рр. Опис.
Гонімов (літературний псевдонім Гороша) Ілля Олександрович (1875–1966) –
український радянський письменник.

Рукописи, машинописні тексти романів і повістей: “Склодуви” (1928),
“Стара Юзівка” (1937), “Афонькіна любов” (1938), “На березі Кальміусу”
(1940), “Рубець на серці” (1943–1957), оповідань: “Сіль землі” (1933), “Циганчук” (1940), “Мій герой” (1943), “Еола” (1945), “Банкет у Юза” (1947). П’єси:
“Жарти Мефистофеля” (1941), “Не вірю” (1947), вірші, статті, замітки: “На
заклик Батьківщини” (1942), “Матроси боролися за мир” (1951), “Основне за356

вдання – творчість” (1954). Записні книжки про роботу пленумів і з’їздів письменників України, по історії Донецького металургійного заводу (1941, 1946).
Листи Гонімову І. О., редакціям, видавництвам, знатним людям Донбасу, вітальні телеграми Корнійчуку О. Є. (1955), Сосюрі В. М. (1956), Тичині П.
Г. (1961), грузинському письменнику й перекладачу Наморадзе Г.А. (1961) та
ін. Листи Гонімову І. О. від Павла Байдебури (1946–1964), Ванди Василевської
(1956), Спілки письменників Грузії (1962), Забіли Н. Л. (1941), Наморадзе Г. А.
(1959–1963), інших письменників, працівників видавництв, музеїв, учнів.
Документи біографічного характеру: автобіографія (1946), посвідчення
про роботу, мандати й посвідчення делегата з’їздів письменників України (1929,
1948, 1954), особисті документи: безробітного для одержання грошової допомоги зі страхкаси (1928), прибутково-видаткова книжка (1932–1957), книжка
академічного пенсіонера (1942), евакуаційне посвідчення (1946), пенсійні посвідчення (1957–1965).
Пам’ятні адреси Спілки письменників України, редакцій газет, установ
і організацій Гонімову І.О. до ювілейних дат. Фотографії І. О. Гонімов, Остап
Вишня та М. Бажан (1950), І. О. Гонімов з письменниками Ю. Яновським і
Ю. Збанацьким (1950), з поетом Б. Радевичем на зустрічі зі знатними шахтарями (1950), І. О. Гонімов серед акторів Чернівецького театру (1953), з письменниками Донбасу на святі “День донецької книги” (1956). Статті, замітки про
І. О. Гонімова, опубліковані в газетах. Рецензії, зауваження й відгуки про книги
І. О. Гонімова “Шахтарчук”, “Стара Юзівка”, “На березі Кальміусу”.

Горчакова О. П.
ф. Р-6802, спр. 85, 1931–2001 рр. Опис.
Горчакова Олена Петрівна (нар. в 1924) – заслужена артистка Української РСР,
прима-балерина Донецького Державного театру опери й балету, член Спілки театральних діячів України.

Книга О. П. Горчакової “Міркування в тривалому антракті”, брошура
“Минулих днів спогади”, статті в періодичній пресі, вирізки з газет про балет; рукописи статей, записна книжка, тексти виступів на зборах, конференціях.
Вірші О. П. Горчакової, присвячені творчості інших балерин. Статті про О. П.
Горчакову інших авторів. Програми святкових і ювілейних концертів і запрошення на них, афіші гастрольних спектаклів. Документи до біографії: автобіографія, ксерокопії посвідчень до урядових нагород, грамот і подяк, вручених
О. П. Горчаковій, Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння звання
“Заслужена артистка Української РСР”.
Листи до О. П. Горчакової: чоловіка, сина, родичів і друзів, видавництв,
громадських організацій, шанувальників. Телеграми й листівки до свят і знаменних дат. Запрошення на гастролі й святкові заходи. Вірші й записки шанувальників.
Образотворчі матеріали: копії фотопортрета, фотографій, що ввійшли в
книгу “Міркування в тривалому антракті”, з викладачем Київського хореографічного училища К. Ю. Давидовою. Групові знімки колишніх учасників балетної студії клубу ім. Леніна, однополчан, в гостях у співробітників обласного
архіву.
Матеріали членів родини О. П. Горчакової: особисті документи батьків
(посвідчення, розрахункові книжки, довідки), статті сина О. П. Горчакової –
Ю. Коробчанського в періодичній пресі.
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Гридасов Д. М.
ф. Р-6388, спр. 282, 1939–1986 рр. Опис.
Гридасов Дмитро Матвійович (1916–1989) – голова виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих (1959–1981), заступник голови Президії Донецької
обласної Ради Українського товариства охорони природи (1982–1989), член ЦК
КП України, депутат Верховних Рад СРСР і УРСР.

Тексти виступів і доповіді на конференціях, сесіях, нарадах, зборах трудящих, зустрічах з виборцями. Виступи на прес-конференціях з журналістами
газет, телебачення та радіо з питань охорони природи (1980), стаття і рукопис
лекції про практику роботи місцевих рад (1967); верстка книги “Слово про
землю” (1974). Записні книжки із замітками про перебування в складі радян
ської делегації в Польщі (1962), м. Магдебурзі (1969); роботу пленумів і бюро
Донецького обкому КП України (1970–1976); роботу XIX Донецької обласної
партійної конференції (1976); перспективи розвитку народного господарства
області (1979), стан сільського господарства, тваринництва й рослинництва,
роботу конференцій, нарад і засідань, зустрічі з виборцями (1978–1979).
Листування з підприємствами й організаціями області з питань капітального будівництва; про роботу транспорту, комунального господарства, стан
охорони навколишнього середовища. Листування із громадянами з соціальних
питань. Документи про депутатську діяльність: листок-бюлетень на кандидата
в депутати Донецької обласної ради депутатів трудящих (1963), телеграми трудових колективів про висування Гридасова Д. М. кандидатом у депутати Ради
Національностей Верховної Ради СРСР (1970); повідомлення Центральної Виборчої Комісії про обрання Гридасова Д. М. до Ради Національностей Верховної Ради СРСР (1974), посвідчення кандидата в депутати Верховної ради СРСР
(1979), гостьовий квиток на першу сесію Верховної Ради УРСР Х скликання
(1980), виступи довірених осіб (1982), виступи перед виборцями (1983), накази
виборців, звіти про депутатську роботу (1983, 1984), довідка про результати
розгляду звернень громадян (1983).
Виробнича характеристика (1939) і біографії Гридасова Д. М., пам’ятні
адреси, почесні грамоти, вітальні телеграми, листівки й листи; посвідчення про
нагородження. Лист подяки керівництва Катовицького воєводства (Польща) за
особистий внесок у розвиток взаємних відносин. Фотографії про участь у роботі партійних з’їздів, про зустрічі з Героєм Радянського Союзу Чуйковим В. І.
(1965), льотчиком-космонавтом СРСР, двічі Героєм Радянського Союзу Береговим Г. Т. (1971, 1972), керівником партизанського руху, двічі Героєм Радянського Союзу Федоровим О. Ф. (1981), трудящими шахт, промислових підприємств,
трудівниками сільського господарства.

Замковий В. П.
ф. Р-6729, спр. 146, 1914–1991 рр. Опис.
Замковий Валентин Полікарпович (1911–2003) – український радянський крає
знавець, письменник, критик.

Рукописи повісті “Марія” (1973), п’єси “Мирні люди” (1975), оповідань,
нарисів про видатних сучасників: Г. Я. Сєдова, Д. А. Медведєва, А. Головко,
В. Гаршина, Б. Горбатова, П. Беспощадного. Статті, економіко-географічні
нариси про Донбас, м. Київ (1939), Полтаву (1974), Артемівськ. Методичні рекомендації в допомогу викладачам географії, рецензії на навчальні посібники
(1934, 1935, 1954), монографія Г. Д. Бакулева “Розвиток вугільної промисловості
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Донецького басейну”, книга Ю. Г. Саушкіна “Географічна наука про минуле,
сьогодення та майбутнє”.
Листи В. П. Замковому від редакцій газет, керівництва Всесоюзних і республіканського географічних товариств, лист академіка В. Юр’єва з відгуком на
роман “Український хліб”. Лист подяки Головної редакції Української радянської енциклопедії АН УРСР В. П. Замковому за плідну участь у створенні першої багатотомної національної енциклопедії (1966), дарчі написи М. М. Баранського – автора
книги “Нариси про шкільну методику економічної географії” (1947), і О. Левади – автора книги “Південний захід” (1951).
Автобіографія, дипломи: диплом Почесного члена Географічного товариства СРСР (1990), партизанські квитки В. П. Замкового і його дружини
М. В. Лук’янової. Запрошувальні (гостьові) квитки на з’їзди, наради, урочисті
збори, ХХIII Міжнародний Географічний конгрес. Пам’ятні адреси, вітальні
листи. Почесна Грамота Президії Географічного товариства СРСР. Матеріали,
зібрані В. П. Замковим для своїх робіт і по темам, що його цікавили: про життя
і творчість В. М. Гаршина, Д. А. Медведєва. Документи по історії рідного краю:
карти Катеринославської губернії, Слов’яно-Сербського й Бахмутського повітів
(1914), описи Ізюмського повіту й м. Бахмута. Нариси, статті про В. П. Замкового (1980–1990), рецензії на роман “Український хліб”, рукописи й педагогічні
розробки. Фотографії.

Клименко К. Х.
ф. Р-6806, спр. 56, 1935–1999 рр. Опис.
Клименко Кузьма Хрисанович (нар.в 1908 р.) – член союзу журналістів України,
Почесний залізник, редактор газети “Железнодорожник Украини”.

Автобіографія. Копії особових документів: витяги з метричної книги,
трудової книжки, посвідчення про закінчення трудової школи, к нагородам.
Рукописи книг “Роки, віддані магістралі”, “Будемо пам’ятати Донбаські перегони”. Статті. Вирізки з газет, журналів. Матеріали про Донецьку залізницю:
нариси, статті, аналітичні довідки, глави книг. Фотографічні матеріали: фотопортрет Клименко К. Х. в день 90-річчя, фотоальбом “Історія будівництва
Донецької залізниці”, фотографії передовиків виробництва, учасників Великої
вітчизняної війни.

Клоччя А. В.
ф. Р-5827, спр. 443, 1920–1923, 1927–1972 рр. Опис.
Клоччя (літературний псевдонім Левитський) Андрій Васильович (1905–1972) –
український радянський письменник і літературний критик.

Рукописи документальної повісті “Історія Горлівського шахтного району.
Генеральна репетиція (1905–1907)” (1934–1939); оповідань “Герой”, “На перехресті”. Критико-біографічні нариси, статті, замітки про творчість М. Г. Чернишевського (1939), В. В. Маяковського (1940), М. Горького (1948–1968), Анрі
Барбюса (1948), О. С. Пушкіна (1949), М. В. Гоголя (1952), П. Г. Беспощадного (1955, 1970), І. Я. Франка (1956), О. Т. Твардовського (1960), Т. Г. Шевченка
(1961). Рецензії на театральні спектаклі, виставки, замітки про репертуар донецьких театрів (1949, 1959), текст виступу на відкритті Сталінського державного музично-драматичного театру ім. Артема (1957), статті про театральну
діяльність одного із провідних акторів цього театру – заслуженого артиста
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УРСР В. І. Глинського; доповідна записка в Сталінський обком КПУ про роботу
театрів у м. Донецьку (1952); статті про роботу культосвітніх установ Донецької області, виступи професійних і самодіяльних художніх колективів.
Доповіді, виступи на I Всеукраїнському з’їзді комсомольських письменників “Молодняк” (1930), V пленумі Союзу радянських письменників України (1950), конференціях, присвячених ювілеям письменників: 100–річчю від
дня народження О. Ю. Кобилянської (1963), 60-річчя від дня народження О. Є.
Корнійчука. Листи родичів, друзів, письменників: М. Бажана, П. Байдебури,
Г. Володіна, П. Загребельного, Івана Ле, В. Сосюри, керівників громадських
організацій, творчих і навчальних закладів, держустанов. Документи про літературну й громадську діяльність Клоччя А. В.: депутатські квитки, мандати,
посвідчення, запрошувальні й членські квитки, посвідчення про відрядження,
записні книжки. Автобіографія, характеристики, довідка про службу в Червоній Армії (1921), розрахункова (1922–1923) і трудова книжки (1943), довідки
про трудову діяльність (1922, 1943). Пам’ятні адреси, вітальні листи, телеграми, грамоти, вірші й статті відомих письменників і поетів до ювілеїв Клоччя
А.В. Фотографії.

Колдоба В. І.
ф. Р-6808, спр. 47, 1930–1990 рр. Опис.
Колдоба Віра Іванівна (1915–1995 рр.) – секретар виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів.

Автобіографічні документи. Посвідчення. Альбоми з документами та
фотографіями про професійну та громадську роботу Колдоби В. І. Наградні та
вітальні документи. Матеріали, які зібрани Колдобою по темам: статті, брошури, розповіді. Фотографічні матеріали: сімейний фотоальбом, фотографії учасників Всемірного конгресу жінок (1963 р.), депутатів Верховної ради СРСР, про
візит льотчика-космонавта Берегового в Донецьку область.

Кольчик О. А.
ф. Р-2839, спр. 25, 1958–1962 рр. Опис.
Кольчик Олександр Арсентійович (нар. в 1928) – бригадир бригади Комуністичної праці шахти ім. Лутугіна м. Тореза, депутат Верховної Ради УРСР, Герой
Соціалістичної Праці, Заслужений шахтар України.

Книга Кольчика О. А. “Як ми знижуємо собівартість тонни вугілля”,
протоколи загальних зборів робітників шахти про присвоєння бригаді Кольчика звання бригади комуністичної праці, соцзобов’язання та показники роботи
бригади. Коротка виробнича характеристика. Листи Кольчику О. А. від воїнів
Радянської Армії, шахтарів.
Фотографічні матеріали: Кольчик О. А.; на українській республіканській
виставці досягнень народного господарства, у Чехословаччині, з піонерами, із
групою шахтарів.

Коробчанський І. Є.
ф. Р-6803, спр. 104, 1899, 1913–1995, 2000 рр. Опис.
Коробчанський Іван Євстафійович (1895–1956) – доктор технічних наук, професор Донецького індустріального інституту.
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Докторська дисертація І. Є. Коробчанського “Найбільш раціональний метод охолодження склепіння простору камер коксових печей”, книга “Збільшення кількості й поліпшення якості хімічних продуктів коксування”; рукописи
наукових статей, лекції, доповіді, зошити із записами й матеріалами до лекцій,
статтями про розробки і дослідження в області хімії. Пояснювальні записки
до проектів розробок, креслення, чернетки, фотокопії схем, малюнки до розробок. Статті різних авторів з журналу “Кокс і хімія”, автореферати робіт учнів
І. Є. Коробчанського. Список основних закінчених науково-дослідних робіт
І. Є. Коробчанського. Списки друкованих праць і винаходів, фотокопії авторських посвідчень на винаходи, опис винаходів.
Похвальні листи, почесні грамоти. Запрошення на науково-технічні конференції, наради. Диплом Всесоюзного хімічного товариства. Списки публікацій про життя та діяльність І. Є. Коробчанського. Книги із замітками, статті про
життєвий шлях І. Є. Коробчанського. Документи про увічнення його пам’яті.
Некрологи, телеграми із співчуттями у зв’язку з смертю.
Лист сина В. І. Коробчанського в комітет партійного контролю при ЦК
КПРС про посмертну реабілітацію батька з описанням обставин його загибелі
й відповідний лист про передачу справи І. Є. Коробчанського у військову прокуратуру. Довідка про реабілітацію з військової прокуратури й лист прокурора
м. Києва.
Листування про впровадження наукових розробок і громадську діяльность І. Є. Коробчанського. Документи до біографії: автобіографія, характеристики, дипломи про закінчення вузу й присудження вченого ступеня, атестат зрілості, пенсійне посвідчення, лікарське свідоцтво й свідоцтво про смерть
І. Є. Коробчанського. Сімейні документи: свідоцтва про народження й смерть
батька, дружини. Фотографії: І. Є. Коробчанського; серед випускників інституту, делегатів конференцій, сімейні, учнівські, інститутські, виробничі, родичів.
Фото похорону І. Є. Коробчанського.

Коробчанський В. І.
ф. Р-6804, спр. 124, 1941–2002 рр. Опис.
Коробчанський Вадим Іванович (1919) – професор, декан кафедри “Хімічна технологія палива” Донецького державного технічного університету.

Кандидатська дисертація “Вивчення швидкісного методу напівкоксування маловуглефікованого вугілля твердим сольовим теплоносієм”, докторська
дисертація “Дослідження та розробка нових технологічних методів одержання
бензолу високого ступеня чистоти”. Наукові статті, тези до проектів розробок,
лекції, конспекти лекцій, технологічні схеми. Автореферати кандидатських дисертацій учнів В. І. Коробчанського. Авторські посвідчення на винаходи, опис
винаходів, довідки про депонування рукописів, посвідчення про реєстрацію
робіт. Статті В. І. Коробчанського, опубліковані в газетах, газетні вирізки про
В. І. Коробчанського.
Документи ювілейного Х Менделєєвського з’їзду з загальної і прикладної хімії. Запрошення та програми науково-дослідних конференцій, нарад,
семінарів, ювілейних торжеств університету. Книги, газетні замітки й статті про інститут. Почесні грамоти, подяки за досягнення в науці й праці. Звіт
про відрядження за кордон. Привітальні адреси, листівки й телеграми до свят і
ювілеїв, офіційні й приватні запрошення на торжества, дружні шаржі.
Листи В. І. Коробчанському: колег, друзів і знайомих, від підприємств
і організацій. Потомственна лінія хіміків Коробчанських-Тютюнникових,
складена В. І. Коробчанським. Характеристики, атестаційна справа, атестат
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професора ДонДТУ В. І. Коробчанського. Фотографії: юнацьких років, періоду
війни, сімейні, під час відпочинку, пов’язані з викладацькою, науковою та громадською діяльністю.

Кирилюк М. П.
ф. Р-2842, спр. 29, 1955–1962 рр. Опис.
Кирилюк Микола Петрович (1929–1989) – бригадир бригади комуністичної праці шахти №21 м. Макіївка, депутат Верховної Ради СРСР.

Газетні замітки про Кирилюка М. П. Посвідчення про обрання депутатом, члена виборчкому, учасника республіканської наради, заява, витяг із протоколу партзборів про перехід у відстаючу бригаду, свідоцтво про присвоєння
бригаді Кирилюка М. П. звання комуністичної праці, посвідчення про відрядження, запрошувальні перепустки на пленуми. Виробнича характеристика на
Кирилюка М. П.
Листи Кирилюку М. П. редакцій газет, учнів шкіл, виборців, управління
тресту “Радянськвугілля”. Фотодокументи: Кирилюк М. П. серед членів бригади, у Кремлівському Палаці з’їздів.

Кулачко І. С.
ф. Р-6775, спр. 119, 1945–1994 рр. Опис.
Кулачко Іван Савович (1927–2001) – працівник міліції, голова міськкому
ДТСААФ м. Макіївка.

Романи І. С. Кулачко: “Він стріляв у свого”, “Багряний смолоскип”, повісті
“Полум’я та життя”, “Відображення”. Нариси й оповідання: “Один раз і на все
життя”, “Яків Студенников”, “Помилка практиканта”, “Рідна кров”, “Біля села
Волошки”, “Золотий кулон”, “Вірність”, “Сповідь”, “Реквієм”, “Друга душа”,
“Вовчиця”, “Будні інспектора”. Замітки з різних питань.
Автобіографія, грамоти, поздоровлення, вітальні адреси від партійних,
радянських і комсомольських органів, управління внутрішніх справ і інших організацій. Фотодокументи: Кулачко І. С., зі співробітниками.

Кучеренко В. Г.
ф. Р-6788, спр. 14, 1989–1991 рр. Опис.
Кучеренко Віктор Григорович (нар. в 1931) – народний депутат Верховної Ради
СРСР.

Пропозиції, заяви й скарги громадян з питань праці й заробітної плати,
соціальних питань, про виділення житла, виробничу діяльность, медичне обслуговування, забезпечення продовольчими і промисловими товарами, юридичні питання та ін. Відомості про розгляд звернень громадян, колективів підприємств, установ і організацій. Журнали реєстрації прийому трудящих і зустрічей
народного депутата Кучеренко В. Г. Публікації в пресі про діяльність народного
депутата Кучеренко В. Г.
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Литвиненко В. Т.
ф. Р-2807, спр. 85, 1946–1960 рр. Опис.
Литвиненко Василь Тимофійович (1900–1960) – голова колгоспу ім. Сталіна Селидівського району Донецької області, двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат
Верховної Ради СРСР.

Протоколи загальних зборів виборців про зустрічі з депутатом Верховної
Ради СРСР, звіти про депутатську діяльність, заяви в окружний виборчком про
згоду балотуватися, доповіді, виступи перед виборцями, на сесіях, мітингах.
Записні книжки, щоденник Литвиненка В. Т., листування про постачання
колгоспу, відомості про врожайність зернових і кормових культур, довідка про
виконання соціалістичних зобов’язань. Статті, виступи про організацію роботи
й досягнення колгоспу в області тваринництва й механізації. Вирізки з газет.
Анкетні дані, матеріали на здобуття лауреата Сталінської премії.
Листи Литвиненка В. Т. Сталіну І. В. , Хрущову М. С. , керівникам установ і організацій, воїнам радянської армії. Листи до Литвиненка В. Т. членів
уряду, керівників установ, партійних і радянських організацій, редакцій газет
і журналів, колгоспників, піонерів, воїнів Радянської Армії, знайомих, скарги
трудящих депутатові. Фото Литвиненка В. Т.

Максимов О. М.
ф. Р-6799, спр. 572, 1952–1984, 1994 рр. Опис.
Максимов Олександр Михайлович (1921–1984) – радянський історик.

Автореферат дисертації О. М. Максимова на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук з теми “Революційна боротьба пролетаріату Донбасу
в 1905 р.”, рукописи монографії “На барикадах”, книг “Серцем і ім’ям”, “Революційна боротьба пролетаріату Донбасу в 1905 р.”, звіти по державним темам.
Рукописи статей, лекцій, доповіді про революційні події й боротьбу пролетаріату Донбасу (1905–1917) ; про виникнення та діяльність соціал-демократичних
організацій у Донбасі, про економіку й розвиток промисловості, профспілковий
рух, видавничу діяльність в Донбасі, поширення революційної літератури.
Статті й тексти виступів із циклу “Ленін і Донбас”. Нариси, брошури,
відомості, записні книжки, статті по історії Донецького краю з кінця ХІХ ст. по
60-і роки ХХ ст. Рукописи статей, наукових праць інших авторів про більшовицькі організації та революційний рух робітників Донбасу. Відомості, статті,
звіти про стан народної освіти, охорони здоров’я в революційному Донбасі.
Відомості, статті, звіти із книг про становище робітничого класу й селянства,
селянський рух і революційну боротьбу пролетаріату в Донбасі на рубежі ХІХ–
ХХ ст.ст.
Особова справа О. М. Максимова й біографія, складена його дружиною.
Документи громадської діяльності: звіти про роботу обласної секції історикореволюційних пам’ятників і секції товариства охорони пам’ятників. Фотографії: О. М. Максимов у колі родини, з колегами, О. М. Максимов у період Другої
світової війни.
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Миронов М. Ю.
ф. Р-6667, спр. 52, 1947–1980 рр. Опис.
Миронов Михайло Юхимович (1918–1972) – український радянський письменник і літературний критик.

Статті про творчий шлях письменників Донбасу: П. Шадура, О. Чепижного, П. Беспощадного. Нариси про воїнів-північноморців (1948–1950), критичні статті на твори українських радянських письменників П. Байдебури,
А. Вінника, М. Гончарова, І. Костирі, А. Мартинова. Статті на суспільно-політичні теми. Лист Миронова М. Ю. головному редактору журналу “Вітчизна” і
листи Миронову М. Ю. від редакцій газет і журналів, від письменників А. Андрєєва, М. Родичева, китайського журналіста Дун Шена. Службові посвідчення,
квитки члена Союзу журналістів України (1957) і члена Літературного Фонду
СРСР (1965). Біографія, свідоцтво про народження, дипломи, трудова книжка, профспілковий квиток, орденська книжка (1947), посвідчення до медалі за
“Трудову доблесть” (1962), ювілейних медалей і нагрудного знаку “За участь у
спорудженні комсомольських шахт”. Пам’ятні адреси, грамоти, вітальні телеграми у зв’язку з ювілеями.

Мухін В. Є.
ф. Р-6769, спр. 83, 1933–1993 рр. Опис.
Мухін Володимир Євграфович (1916–1996) – поет і прозаїк.

Рукописи романів “Ні життя самого”, “Раптовий викид”, поеми “Дми свіжак”, документальної повісті “Піднаглядний Черніцин” (журнальний варіант);
сценарій художнього фільму “Раптовий викид” із зауваженнями автора роману (1982). Рецензії, дарчі написи В. Є. Мухіна на титульних аркушах романів,
повістей, оповідань, збірників віршів. Листи письменників, поетів, редакцій
газет і журналів, читачів В. Є. Мухіну; лист поета М. Ісаковського із вдячністю
за отриману книжку віршів, вітальна Новорічна листівка з автографом письменника П. Загребельного. Подячні листи ВЦРПС і Союзу письменників СРСР
за участь у конкурсі на кращий твір художньої прози про сучасний радянський
робітничий клас і посвідчення про вручення нагрудного знака лауреата конкурсу (1980). Диплом про присудження шахтарської премії ім. Олексія Стаханова
за роман “Ні життя самого” (1986). Матеріали, зібрані В. Є. Мухіним для своєї
роботи над романом “З пороху й попелу”, поемою “Ілліч у Цюріху”, документальною повістю “Піднаглядний Черніцин”. Автобіографія, службові посвідчення, депутатський квиток (1963), посвідчення депутата районної ради (1979),
договори з видавництвами. Пам’ятні адреси, вітальні листи, грамоти у зв’язку з
ювілеями. Вірш письменника В. Шутова, присвячений 60–річчю В. Є. Мухіна.
Фотографії (1933, 1940, 1966, 1974).

Ревенко Т. А.
ф. Р-6801, спр. 256, 1951–1996 рр. Опис.
Ревенко Тимофій Андрійович (нар. в 1919) – заслужений діяч науки УРСР, професор Донецького науково-дослідного інституту травматологіїта ортопедії, дійсний член міжнародної організації хірургів-ортопедів-травматологів Sicot.

Документи до біографії, про професійну діяльність: характеристика, копії указів і постанов про нагородження орденом Трудового Червоного
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Прапора, почесними грамотами, присвоєння почесного звання “Заслужений
діяч науки УРСР”. Статті про Т. А. Ревенко.
Довідки, тексти виступів, звіти про роботу Донецького інституту травматології та ортопедії, книги відгуків і пропозицій. Наукові праці: дисертації
та автореферати до них, наукові статті, тези доповідей з питань травматології й
ортопедії, відгуки й рецензії на роботи інших учених; списки наукових праць,
винаходів і рацпропозицій Т. А. Ревенко; копії авторських посвідчень на винаходи й посвідчення на рацпропозиції; методичні листи, складені Т. А. Ревенко
в співавторстві.
Документи про депутатську діяльність і про участь у роботі громадських
організацій, про роботу в Комітеті захисту миру. Проект Статуту й список
членів Української Ради Миру, Статут радянського Фонду Миру. Вітальні телеграми, адреси й грамоти до ювілейних дат. Листи пацієнтів і їх родичів, провідних ортопедів-травматологів Т.А. Ревенку. Вітальні листівки й телеграми до
свят. Листування з американським поетом Костянтином Вестом (російською і
англійською мовами). Автореферати кандидатських і докторських дисертацій,
присланих на рецензію Т. А. Ревенко і його учням. Відгуки на дисертації, буклети ІХ, Х, ХІ з’їздів травматологів-ортопедів.
Матеріали проведення Всесвітніх конгресів членів Sicot. Проект Статуту міжнародної організації хірургів-ортопедів-травматологів (на англійській,
німецькій, французькій і інших мовах). Запрошення та програми проведення
міжнародних конгресів членів Sicot, міжнародних конференцій, симпозіумів
фахівців, ортопедів-травматологів. Рекламні проспекти журналів, наукових
статей з ортопедії (англійською мовою). Рукописи віршів, олівцеві малюнки Т.
А. Ревенко.
Фотографії: Т. А. Ревенко (фотопортрети); Т. А. Ревенко й члени його
родини; на відпочинку з колегами; з Міністром охорони здоров’я СРСР
Б. В. Петровським, Героєм Соціалістичної Праці О. Г. Стахановим, Героєм Радянського Союзу М. Дев’ятаєвим; під час проведення операцій, консультацій;
серед учасників з’їздів ортопедів-травматологів; учасників конференцій і семінарів; під час святкових демонстрацій; на зустрічі з ветеранами Другої світової
війни; із групою іноземних кореспондентів, американських студентів, викладачів, з американським поетом К. Вестом.
Фотографії будинку Донецького інституту травматології та ортопедії і
його території. Схеми генерального плану обласної травматологічної лікарні.
Документи з дарчими написами: фотографії, збірник віршів американського поета К.Веста, рекламний проспект виставки Григорія Навричевського.

Северинов К. А.
ф. Р-2841, спр. 204, 1954–1984 рр. Опис.
Северинов Кузьма Антипович (1931–1996) – бригадир бригади гірників очисного вибою шахти №5–6 ім. Димитрова, Герой Соціалістичної Праці, депутат
Верховної Ради УРСР.

Квитки депутата, делегата обласних злетів, члена ЦК ВЛКСМ, обкому
партії, союзу винахідників, мандати делегата конференцій, посвідчення про
членство й участь у громадських організаціях; записні книжки, тексти доповідей, виступів на з’їздах, зборах; сценарій телепередачі, присвяченої Дню Шахтаря (1977).
Виробнича характеристика, розрахункова книжка, службові посвідчення, соціалістичні зобов’язання бригади, статті про Северинова К. А. (вирізки з
газет), замітки Северинова К. А. про трудові успіхи шахтарів.
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Біографія, анкета Северинова К. А., посвідчення про закінчення партшколи, почесного громадянина м. Красноармійська, документи про відвідування
Португалії, профспілковий і комсомольський квитки, похвальні листи, почесні
грамоти, вітальні листівки, посвідчення до нагород, свідоцтво про занесення в
книгу Пошани.
Листування Северинова К. А. з установами й організаціями, іноземними
гірниками, редакціями газет і журналів, учнями й учителями шкіл.
Фотодокументи: Северинов К. А., із дружиною та дітьми, із друзями, з
членами бригади, у Болгарії, із групою шахтарів і ін.

Сергєєв П. Т.
ф. Р-2835, спр. 14, 1921, 1940, 1947, 1956–1959 рр. Опис.
Сергєєв Петро Тихонович (нар. в 1897) – член комуністичної партії з 1917 р.,
учасник революційних подій. Дата смерті не встановлена.

Витяг із протоколу засідання реввійськнаради про діяльність військового
комісара Сергєєва П. Т., наказ про боротьбу з бандитизмом, спогади про події
1917 р., стаття “Комісар Сергєєв” у газеті “Придніпровська правда”, листування з Донецьким держоблархівом. Автобіографічна довідка, фотокопія квитка
червоноармійця, почесна грамота. Фотографії Сергєєва П. Т., його дружини й
матері, серед партизанів Криму, зі співробітниками Донецького облдержархіву.

Стеблянко В. Г.
ф. Р-2840, спр. 21, 1959–1960 рр. Опис.
Стеблянко Василь Григорович (нар. в 1933) – бригадир бригади комуністичної
праці шахти № 3–біс м. Тореза.

Коротка виробнича характеристика, мандат делегата, виступи Стеблянко В. Г. на зборах, з’їздах, протокол зборів трудящих про роботу бригади Стеблянко В. Г., соціалістичні зобов’язання.
Листи до Стеблянко В. Г. від Раймона Карманн із Франції, від шахтарів,
райкому вугільників. Фотодокументи: Стеблянко В. Г. у Польщі, у Палаці піонерів у м. Чистякове, із бригадою, серед делегатів IV з’їзду профспілки вугільної промисловості в Москві.

Федоров М. М.
ф. Р-6300, спр. 52, 1895–1967 рр. Опис.
Федоров Михайло Михайлович (1867–1945) – дійсний член Академії Наук УРСР,
професор, заслужений діяч науки й техніки РРФСР, видатний вчений в області
розробки теорії шахтних піднімальних машин.

Наукові статті, замітки по науковим темам, консультації проектним і іншим організаціям з питань гірничої механіки (1926–1932), конспект лекцій, доповідь на об’єднаному засіданні секцій з гірничої справи й машинобудування
на з’їзді діячів з гірничої справи, металургії та машинобудування “Порівняння
найпоширеніших систем рудничних вентиляторів на підставі їх характеристик” (1910). Рукопис незакінченої монографії “Новий спосіб розрахунку головних розмірів циліндричних барабанів і їх установочних параметрів у шахтних
підйомниках” (1934). Диплом гірничого інженера, що закінчив Петербурзький
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гірничий інститут (1895), диплом інженера-електрика, про закінчення Вищої
школи електрики (1904). Свідоцтво про обрання дійсним членом АН УРСР
(1929), біографічні довідки (1966), біографічний нарис (1967), почесні грамоти,
пам’ятні адреси. Фотографії.

22. Колекції документів
Документи по історії Донецького краю
2 фонди, спр. 948, 1858–1991, 1994, 1998, 2001 рр. Описи, каталог.
Колекції створені наприкінці 50-х рр. з копій документів по історії Донецького краю, виявлених архівістами Донецької області в центральному й обласному
державному архівах СРСР і УРСР, архіві Інституту історії партії. Документи висвітлюють події ХVII–XX століть на території Донецького краю. Надходження
документів у колекції тривають і зараз.

Копії документів по історії міст і сіл області, про розвиток соляних промислів і землеробства в Бахмутському повіті (1675–1920), заводів і рудників
Донбасу, про економічне становище Донецького краю (1907–1922), історії
створення та діяльності Новоросійського товариства (1869–1911); становище
робітничого класу, страйки, революції 1905–1907 рр., 1917 р., боротьбу за встановлення радянської влади й громадянську війну в Донбасі. Копії документів
про австро-німецьку окупацію території Донбасу (1918–1919). Копії постанов,
наказів Української трудової армії про відновлення промисловості Донбасу
(1920–1921).
Нариси по історії Сталінського медичного інституту (1930–1940). Копії
документів по історії колективізації в Донбасі (1926–1930). Списки шахт Донбасу (1935).
Копії документів, за обвинуваченням громадян в антирадянській діяльності, про партизанський і підпільний рух, народне ополчення, про встановлення та розслідування злодіянь німецьких загарбників у період окупації Донецької області (1941–1943), інтернаціональні зв’язки із закордонними країнами,
про трудові династії Донецької області, страйки шахтарів Донбасу (1989). Копії
особистих документів, фотографії, нариси, статті, автобіографії видатних людей Донецького краю.
Колекція копій документів по історії Донецького краю, ф. Р-2109, спр. 373,
1874–1875, 1887, 1911–1914, 1917, 1920–1921, 1925, 1937, 1941–1943, 1945, 1963,
1968–1972, 1975–1986, 1990–1991, 1994, 1998, 2001 рр.
Колекція копій документів по історії Донецького краю, ф. П-633, спр. 575, 1858–
1990 рр.

Мікрофотокопії документів по історії Донецького краю
Опис.
Колекція створена в 1960 р. з мікрофотокопій документів по історії Донбасу, виявлених архівістами області в центральних державних архівах СРСР і УРСР, державних архівах Дніпропетровської та Харківської областей. На 1 січня 2003 р. у
колекції є 1445013 кадрів негативів мікрофотокопій.

Повне зібрання законів Російської імперії, алфавітні покажчики до нього
(1830–1914 рр.) Матеріали по селянській реформі 1861 р. Документи канцелярії
367

князя Потьомкіна-Таврійського про губернії Новоросійську, Азовську, Астраханську, про військо Донське (1783). Опис Маріупольського повіту (1798). Викупні угоди поміщиків із селянами Бахмутського й Ізюмського повітів (1861–
1863). Документи Катеринославського губернського жандармського управління
про поширення листівок, революційних відозв РСДРП на заводах і рудниках
Бахмутського й Маріупольського повітів (1903–1905), слідчі матеріали про Горлівське збройне повстання (1906–1907).
Відомості про організацію та діяльність Новоросійського товариства
кам’яновугільного, залізного й рейкового виробництва (1869), товариства Ясиновських антрацитових рудників (1913), про виробництво чавуну, сталі, коксу,
видобуток вугілля в Донбасі наприкінці XIX ст., кількість робітників і зарплату
на рудниках Півдня Росії (1904–1912).
Звіти, відомості про роботу Донвугілля (1924–1925), підприємств вугільної, металургійної, коксохімічної промисловості (1930–1940), будівництво Краматорського машинобудівного заводу (1935). Стенограми міжсоюзної конференції ударників заводів і шахт Донбасу (1931), Всесоюзної наради з питань
виробничо-масової роботи (1933), відомості про стахановський рух на Україні
(1935).
Звіти Донецького губернського й окружних земельних відділів (1923–
1925), відомості про колгоспне будівництво в Донбасі (1930–1932).
Газета “Диктатура праці”, 1925–1931 рр.
Спогади учасників подій 1872–1919 рр. опубліковані в журналі “Літопис
Революції” (1923–1930) .
Матеріали про злодіяння нацистів на території Сталінської області.

Колекція фотодокументів по історії Донецької обласної
партійної організації
ф. П-8252, спр. 1248, 1905–1987 рр. Описи.
Створена для відображення історії розвитку обласної партійної організації.

Фотографії учасників революційних подій, в роки іноземної інтервенції
і громадянської війни, членів ревкомів, організаторів і командирів збройного
повстання проти білогвардійців, організаторів радянської влади в губернії. Фотокопія карти ВОСР. Партійна і комсомольська організація в боротьбі за відновлення народного господарства, делегати з’їздів, члени ревкомів, окружкомів.
Газетні статті, рапорти, відкриті листи, відозви, заклики. Партизанські фотодокументи. Діяльність партії і комсомолу в роки розвитого соціалізму.

Спогади учасників Жовтневої революції, Громадянської
і Другої світової війн
2 фонди, спр. 445, 1904, 1917–1995 рр. Описи.
Створення колекцій почалося у 1962 р.

Спогади старих більшовиків про дореволюційні події на території Донбасу, підготовку й хід Жовтневої соціалістичної революції, боротьбу за радянську
владу, громадянську війну, колективізацію та боротьбу з куркульством, створення та роботу комітетів незаможних селян, І Донецький губернський з’їзд
Рад (1919), Всесоюзний та Всеукраїнський з’їзди Рад (1922), І губернський
з’їзд КСРМУ (1920), В. І. Леніна, виникнення та діяльність комсомольських,
молодіжних і піонерських організацій в Донбасі, події у роки Другої світової
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війни: будівництво оборонних споруд, формування народного ополчення та винищувальних батальйонів, про створення та діяльність партизанських загонів
Мележика К. Д. , Тріфонова (Югова) , Максимова С. І. , Цимбал М. А. , Литвиненко В. І. і підпільних райкомів партії, 383-ої стрілецької шахтарської дивізії,
про відновлення шахт після звільнення Донбасу від німецької окупації, будівництво найбільших об’єктів металургійної промисловості; діяльність Хрущова
М. С. , Квірінга Е. І. , про роботу Артема Ф. А. серед емігрантів в Австралії
(1911–1917).
Особисті документи, біографії, автобіографії, статті, опубліковані в періодичній пресі. Фото учасників подій.
Спогади учасників Жовтневої революції, Громадянської і Другої стівової війн
(колекція), ф. Р-2858, спр. 43, 1904, 1918–1921, 1934, 1946, 1948, 1954–1955,
1961, 1963–1969 рр.
Спогади учасників Жовтневої революції, Громадянської і Другої стівової війн
(колекція), ф. П-533, спр. 402, 1917–1995 рр.

Документи про партизанський і підпільно-патріотичний
рух у роки Другої світової війни на території Сталінської
області
2 фонди, спр. 534, 1941–1998 рр. Описи
Колекція створена в 1975 р. У фондах є документи Слов’янського партизанського загону під командуванням М. І. Карнаухова.

Звіти командирів партизанських загонів, що діяли на території області й
за її межами. Списки учасників партизанського й підпільно-патріотичного руху,
їх звіти, рапорти, повідомлення, зведення про бойові дії. Статистичні відомості
про якісний склад загонів підпільно-диверсійних груп.
Бойові листки, щоденники, альбоми, стінгазети, листівки, особові справи
партизанів. Спогади окремих патріотів про бойові дії загонів і груп.
Листування обкому КП(б)У з міськкомами, райкомами партії, керівництвом Українського штабу партизанського руху на Південному фронті про дії
партизанських загонів. Документи про офіційне визнання та затвердження партизанських загонів, підпільно-патріотичних, диверсійно-розвідувальних груп і
окремих патріотів.
Партизанський і підпільно-патріотичний рух у роки Другої світової війни на території Сталінської області, ф. П-5000, спр. 501, 1941–1998 рр.
Слов’янський партизанський загін під командуванням М. І. Карнаухова,
м. Слов’янськ Донецької області. ф. П-542, спр. 33, 1941–1961 рр.

Документи учасників Другої світової війни
й партизанського руху в Донбасі
ф. Р-1895, спр. 111, 1933–1989 рр. Описи.
Колекція створена в 1944 р.

Листівки Ямського партизанського загону із закликами “За Батьківщину!”. Нариси й статті колишнього політрука Слов’янського партизанського загону В. Ф. Белявця “Бойові справи Карнаухова”, “Дев’ята стрілецька в боях за
Донбас”, “Бронепоїзд Ахтирського”.
Доповіді й лекції на злеті й засіданнях Ради колишніх партизанів. Спогади колишніх партизанів Слов’янського партизанського загону, довідки, вирізки
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з газет, спогади бійців про 9-у стрілецьку дивізію, роботу підпільних комсомольсько-молодіжних загонів, біографічні відомості про бійців і списки партизанів Слов’янського партизанського загону.
Спогади Дуб’янської В. А. – матері зв’язкового підпільної групи “Микола” – Смирніхіна Станіслава (с. Петропавлівка Амвросіївського району). Відомості про підпільну групу Н. К. Монченко с. Петропавлівки Амвросіївського
району.
Листування із громадськими організаціями, редакціями газет. Особисті
біографічні документи В. Ф. Белявця, автобіографія В. А. Дуб’янскої, щоденники, фотографії.

Листи радянських громадян, вивезених у Німеччину
ф. Р-1988, спр. 15652, 1942–1943 рр. Опис.
Колекція створена в 1944 р.

Листи громадян, відправлені з Німеччини родичам, що проживають на
території Сталінської області (в окремих листах є фото).

Спогади радянських громадян про життя в Німеччині
ф. Р-1857, спр. 11, 1946 р. Опис.
Колекція створена в 1946 р.

Спогади громадян, вивезених у Німеччину з території області, про життя
в Німеччині (1941–1945) і про звірства в період окупації області (1941–1943).

Твори учнів на тему “Що я пережив у період німецькофашистської окупації”
ф. Р-2258, спр. 3, 1943 р. Опис.
Колекція створена в 1946 р.

Твори учнів шкіл м. Костянтинівки про початок війни, події пов’язані з
війною.

Документи про Героїв Радянського Союзу,
уродженців Донбасу
ф. Р-3265, спр. 77, 1934–1967 рр. Опис.
Колекція створена в 1966 р.

Автобіографії, характеристики, копії нагородних листів, фотографії
особистих документів Н. А. Олександрова, М. П. Батуріна, К. Д. Гаркуші,
П. С. Малишева, І. Ф. Ткаченко, А. А. Удодова, П. Т. Харитонова, В. В. Чоботарьова, П. С. Шматухи. Спогади про участь у бойових операціях і бойових
подвигах солдат у роки Другої світової війни. Фотографії Героїв Радянського
Союзу. Документи про увічнення пам’яті Героїв Радянського Союзу.
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Копії документів про бригади комуністичної праці
промислових підприємств Донецької області
ф. Р-2845, спр. 270, 1948, 1951, 1955–1969 рр. Описи.
Колекція створена в 1962 р.

Протоколи засідань завкомів, шахткомів, партбюро, зборів робітників
та службовців про присвоєння підприємствам, бригадам звання комуністичної
праці. Відомості про роботу підприємств, бригад, ударників комуністичної праці.
Стенограми ІІ (1960) і ІІІ (1962) обласних конференцій колективів і ударників комуністичної праці. Свідоцтва, дипломи про присвоєння звань, статті,
замітки в газетах про підприємства, бригади, ударників комуністичної праці,
відвідування підприємств іноземними делегаціями.
Листування із трудовими колективами закордонних підприємств про обмін досвідом. Фотографії бригадирів і членів бригад комуністичної праці.

Документи громадських діячів і передовиків виробництва
ф. Р-2859, спр. 147, 1939, 1943–1990 рр. Описи.
Колекція створена в 1967 р.

Статті, вирізки з газет, відомості про роботу депутатів Верховної Ради
СРСР машиніста вугільного комбайна шахти №1 ім. Челюскинців М. К. Сербіновича, машиніста вугільного комбайна шахти “Родинська” А. В. Шатохіна,
Героїв Соціалістичної Праці шахти № 5–біс “Трудівська” І. І. Стрельченко, машиніста локомотива станції Дебальцеве В. Я. Дрюк, начальника локомотивного
депо Слов’янськ Донецької залізниці М. Т. Жука.
Автобіографії, копії особистих документів, листування з колегами й громадськими організаціями, матеріали про ушановування й нагородження, фотографії.

Документи з підписами трудящих області під Відозвами
постійного комітету Всесвітнього конгресу
прихильників миру
ф. Р-2142, спр. 128, 1950 р. Описи.
Колекція створена в 1951 р.

Протоколи комісій сприяння Радянському комітету захисту миру по збору підписів під Відозвою постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників миру; загальних зборів підприємств, установ і організацій по обговоренню листа ЦК ВКП(б) по збору підписів, висуванню комісій сприяння, списки
комісій сприяння Радянському комітету захисту миру.
Відозва постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників миру,
підписи громадян під Відозвою, зверненням Всесвітньої Ради миру проти підготовки атомної війни.
Відомості, акти, інформації про хід збору підписів. Політінформації про
проведення підписки під Стокгольмською Відозвою.
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Документи про інтернаціональні зв’язки Донбасу
із закордонними країнами
ф. Р-3619, спр. 70, 1957–1961 рр. Опис.
Колекція створена в 1967 р. Є документи болгарською мовою.

Копії постанов Донецького раднаргоспу, наказів по комбінату “Сталінвугілля”, трестам, доповідні записки про прийом, розподіл і працевлаштування
болгарських робітників, побутове улаштування. Звіти про виконання норм виробітку й заробітної плати, проведення культурно-масових заходів, відомості
про навчання болгарських робітників.
Списки болгарських робітників, документи про відправлення болгарських робітників на батьківщину, лист голови Держкомітету Радміну СРСР
з профтехосвіти про продовження трудових договорів болгарським робітникам,
що навчаються в технікумах і вузах СРСР, списки робітників, що залишилися на території Донецької області. Акти нещасних випадків, списки загиблих
робітників.
Проспект книги “Другарі”, програма радіопереклички між шахтарями
Донецької області й гірниками Болгарії. Фотографії бригад комуністичної праці, болгарських робітників.

Документи про участь воїнів-інтернаціоналістів Донецької
області у військових подіях в Афганістані
ф. Р-6789, спр. 24, 1981–1996 рр. Опис.
Колекція створювалася в 1989–1996 рр.

Пам’ятка радянському воїнові-інтернаціоналістові, брошура політуправління Червонопрапорного Туркестанського військового округу “Радянському
воїнові про Афганістан” (1981). Вирізки з газет про події в Афганістані, прислані колишніми учасниками військових подій. Анкети, списки воїнів-інтернаціоналістів, що проживають у Донецькій області. Рукопис нарису “Подвиг” –
про Героя Радянського Союзу, воїна-афганця Арсенова В. В. Збірник нарисів
Заїки В. І. “Борг, оплачений життям” – про загиблих воїнів-інтернаціоналістів,
уродженців Донецької області. Службовий паспорт підполковника Ю. І. Таранова. Альбом фотографій загиблих учасників афганської війни (1979–1988).

Документи по літературному краєзнавству Донбасу,
зібрані М. П. Діченсєковим
ф. Р-6759, спр. 240, 1920, 1924–1933, 1939–1965, 1967–1981,
1983 рр. Опис.
Колекція створена в 1993 р. у результаті ліквідації Донецького літературнокраєзнавчого музею на громадських засадах при Донецькому держуніверситеті.

Анкети, автобіографії, листи, статті, вірші, фотографії письменників і
поетів уродженців Донбасу, що жили й працювали в Донбасі, розробляли донбаську тематику. Рецензії на літературні твори, доповіді, виступи письменників,
поетів на наукових конференціях, літературних читаннях. Методичні розробки
з літературно-краєзнавчої роботи, рекомендації з вивчення літературних творів
про донецький край, відгуки на методичні розробки, програми роботи літературно-краєзнавчих гуртків. Альбоми газетних добірок статей про літературу,
мистецтво, краєзнавство. Фотографії письменників і поетів Донбасу.
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Документи по історії архівної справи на Україні,
зібрані Г. П. Неклесою
ф. Р-6774, спр. 26, 1938–1991 рр. Опис.
Колекція створена в 1993 р.

Статті, методичні посібники, інструкції з організації діловодства й роботи держархівів (1947–1990); статті про роботу радянських архівістів по розшуку документів ДАФ, вивезених у Чехословаччину в період німецької окупації
(чеською мовою, 1945). Документи про направлення Г. П. Неклеси в Чехословаччину для розшуку й повернення документів ДАФ СРСР (1945), збір архівних документів на звільненій території України (1945). Біографія, посвідчення,
спогади Г. П. Неклеси. Фотографії.

Управління служби безпеки України по Донецькій області
ф. Р-6781, спр. 757, 1932–1996 рр. Опис.
Архівно-слідчі справи громадян, репресованих у м. Донецьку й Донецькій області, надійшли на зберігання в архів від Управління Служби Безпеки України в
Донецькій області згідно Указу Президії Верховної Ради України від 9 вересня
1991 р. “Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України
в державні архіви республіки”. Ці справи поєднують матеріали слідства, винесення вироків (позасудовими органами) і їх виконання, відображають реабілітаційні заходи. У фонді є особисті документи й фотографії репресованих.

Документи архівно-слідчих справ репресованих: постанови на арешт,
про початок слідства, про обрання запобіжного заходу, про пред’явлення обвинувачення, продовження строку утримання під вартою, здачу й повернення
цінностей, припинення справ; ордери на арешт і проведення обшуку, анкети
арештованих, виробничі характеристики, протоколи й виписки із протоколів
обшуків, допитів обвинувачуваних і свідків, очних ставок, анкети технічної експертизи, що викривають арештованих у підривній діяльності. Обвинувальні
висновки по слідчих справах. Довідки з адресного бюро, відділів кадрів, про
склад родини, про евакуацію обвинувачуваних із прифронтової смуги.
Розписки в одержанні обвинувального висновку, підписки про невиїзд,
описи майна. Документи про реабілітацію.

Документи з виборів Президента України, м. Донецьк
ф. Р-6805, спр. 88, 1991, 1994, 1999, 2004–2005 рр. Опис.
Колекція створена в 2002 р.

Біографії та передвиборні програми, агітаційні листівки й плакати в підтримку кандидатів у Президенти України. Методичні рекомендації в допомогу
членам дільничних виборчих комісій, довіреним особам і офіційним спостерігачам, тексти відповідей на питання виборців. Брошури, спецвипуски газет,
вирізки з газет про президентські вибори. Збірник нарисів про кандидатів у
Президенти України, підготовлений Комітетом виборців України.
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Р о з д і л ІV.
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ
ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ СТАЛІНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ (1941–1943); КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗЛОДІЯНЬ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ (1941–1943)

1. Установи української допоміжної адміністрації
Старости районних і селищних управ
5 фондів, спр. 27, 1941–1943 рр. Описи.
Постанови й розпорядження бургомістра про вивезення в Німеччину жінок 1924–1925 рр. народження, про наявність і здачу худоби, вовни, м’яса, молока. Списки співробітників управ.
Авдотьїнський, ф. Р-1588, спр. 2, 1943 р.
Будьоннівський, ф. Р-1790, спр. 19, 1941–1943 рр.
Павлопольський Будьоннівського району, ф. Р-1784, спр. 2, 1942 р.
Риківський, ф. Р-1583, спр. 3, 1943 р.
Старостат ртутного рудника Горлівського району, ф. Р-2138, спр. 1, 1941–1943 рр.

Міські, районні, селищні, сільські управи
72 фондів, спр. 495, 1941–1943 рр. Описи.
Накази, розпорядження, інструкції німецького командування, начальників міських, районних, селищних і сільських управ про здачу населенням зброї,
реєстрації власників транспорту, військовополонених, порядок реєстрації
шлюбів, відкриття початкових шкіл, заборону забою худоби. Списки співробітників управ, списки на видачу хлібних карток, бухгалтерські документи.
Міські управи:
Амвросіївська, ф. Р-2044, спр. 1, 1942–1943 рр.
Бахмутська, ф. Р-1625, спр. 44, 1941–1943 рр.
Дебальцівська, ф. Р-1589, спр. 4, 1942–1943 рр.
Новодонбасівська, ф. Р-1807, спр. 10, 1941–1943 рр.
Сніжнянська, ф. Р-1809, спр. 35, 1942–1943 рр.
Часів-Ярська, ф. Р-1627, спр. 2, 1942–1943 рр.
Чистяківська, ф. Р-3032, спр. 1, 1942–1943 рр.
Юзівська, ф. Р-1612, спр. 8, 1941–1943 рр.
Ясинуватська, ф. Р-1762, спр. 12, 1941–1943 рр.
Районні управи:
Авдіївська, ф. Р-1829, спр. 4, 1941–1943 рр.
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Будьоннівська, ф. Р-1772, спр. 25, 1941–1943 рр.
Вознесенська, ф. Р-1587, спр. 1, 1941–1943 р.
Ларинська, ф. Р-1577, спр. 83, 1941–1943 рр.
Прохорівська, ф. Р-1585, спр. 2, 1942 р.
Путилівська, ф. Р-1621, спр. 2, 1943 р.
Рутченківська, ф. Р-1584, спр. 2, 1942 р.
Смолянинівська, ф. Р-1582, спр. 35, 1941–1943 рр.
Сніжнянська, ф. Р-1806, спр. 2, 1942–1943 рр.
Старокерменчикська, ф. Р-1745, спр. 3, 1942–1943 рр.
Станції Юзівка, ф. Р-1586, спр. 2, 1942 р.
Селищні управи:
Ремівська, ф. Р-1798, спр. 4, 1942–1943 рр.
Соф’їно-Бродська, ф. Р-1808, спр. 3, 1942–1943 рр.
Шахт 2-3 Сніжнянського району, ф. Р-2052, спр. 1, 1942 р.
Шахти 19, 21, 27 Сніжнянського району, ф. Р-1803, спр. 19, 1942–1943 рр.
Шахта №1 Сніжнянського району, ф. Р-2045, спр. 1, 1943 р.
Шахта 32–33 Сніжнянського району, ф. Р-2046, спр. 1, 1942–1943 рр.
Сільські управи:
Андріївська, ф. Р-1706, спр. 8, 1941–1943 рр.
Архангельська, ф. Р-1613, спр. 4, 1942–1943 рр.
Богатирська, ф. Р-1882, спр. 8, 1941–1943 рр.
Богословська, ф. Р-1743, спр. 2, 1943 р.
Будьоннівська, ф. Р-1630, спр. 2, 1942–1943 рр.
Василівська 1–а, ф. Р-1629, спр. 2, 1942–1943 рр.
Виноградівська, ф. Р-5440, спр. 5, 1942–1943 рр.
Веселянська, ф. Р-1797, спр. 6, 1941–1943 рр.
Григор’євська, ф. Р-1631, спр. 2, 1942–1943 рр.
Гусельщиківська, ф. Р-1782, спр. 2, 1942–1943 рр.
Єгорівська, ф. Р-1742, спр. 2, 1942 р.
Єлизаветівська, ф. Р-1721, спр. 4, 1942–1943 рр.
Єлизаветська, ф. Р-1969, спр. 10, 1941–1943 рр.
Зайцівська, ф. Р-1632, спр. 2, 1942–1943 рр.
Зачатівська, ф. Р-1741, спр. 9, 1941–1943 рр.
Златоустівська, ф. Р-1614, спр. 10, 1942–1943 рр.
Іванівська, ф. Р-1633, спр. 2, 1941–1943 р.
Калинівська, ф. Р-1820, спр. 17, 1941–1943 рр.
Карлівська, ф. Р-1634, спр. 1, 1942–1943 рр.
Карло-Лібкнехтівська, ф. Р-1635, спр. 2, 1942–1943 рр.
Клинівська, ф. Р-1637, спр. 2, 1943 р.
Кодемська, ф. Р-1636, спр. 2, 1942–1943 рр.
Краснопахарська, ф. Р-1638, спр. 2, 1942–1943 рр.
Криво-Коська, ф. Р-1777, спр. 2, 1942 р.
Макіївська, ф. Р-2492, спр. 1, 1943 р.
Малоільїнівська, ф. Р-1639, спр. 3, 1942–1943 рр.
Мануїлівська, ф. Р-1805, спр. 2, 1942 р.
Новоукраїнська, ф. Р-1727, спр. 3, 1942 р.
Новомайорська, ф. Р-1746, спр. 4, 1941–1943 рр.
Олексіївська, ф. Р-1756, спр. 2, 1941–1943 рр.
Олександрівська, ф. Р-1811, спр. 2, 1942–1943 р.
Пилипчатинська, ф. Р-1640, спр. 2, 1942–1943 рр.
Покровська, ф. Р-1642, спр. 2, 1942–1943 рр.
Покровська, ф. Р-1890, спр. 27, 1941–1943 рр.
Прасковіївська, ф. Р-1643, спр. 2, 1942–1943 рр.

Предтечінська, ф. Р-1835, спр. 2, 1941–1943 рр.
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Привільська, ф. Р-1644, спр. 2, 1942–1943 рр.
Сєдово-Василівська, ф. Р-1778, спр. 2, 1942 р.
Староігнатьївська, ф. Р-1616, спр. 9, 1942–1943 р.
Стрітенська, ф. Р-1615, спр. 2, 1943 р.
Талаківська, ф. Р-1779, спр. 2, 1942–1943 рр.
Трипільська, ф. Р-1646, спр. 2, 1942–1943 рр.
Урицька, ф. Р-1647, спр. 2, 1942–1943 рр.
Хомутівська, ф. Р-1783, спр. 2, 1942 р.
Хрещатинська,ф. Р-1788, спр. 3, 1941–1942 рр.
Широкинська, ф. Р-1776, спр. 2, 1942–1943 рр.

2. Комендатури
Комендатури
2 фонди, спр. 4, 1941–1943 рр. Описи.
У фондах є документи німецькою мовою.

Накази й розпорядження комендантів про протиповітряну оборону, охорону території, розміщення військових частин, з господарських питань. Список
особового складу штабу комендатури 1/449 і 294 піхотної дивізії.
Амвросіївська, ф. Р-1958, спр. 2, 1941–1942 рр.
Амвросіївський районний шеф ортскомендатури 1/449 м. Матвіїв-Курган,
ф. Р-1843, спр. 2, 1942–1943 рр.

3. Організації поліції. Концентраційні табори радянських
військовополонених
Міські й районні поліції
8 фондів, спр. 58, 1941–1943 рр. Описи.
У фонді є документи німецькою мовою

Списки збору грошей на сприяння поліції, відомості нарахування заробітної плати поліцейським, листування з управами. Особисті документи громадян.
2-е відділення поліції м. Часів-Яр, ф. Р-1654, спр. 2, 1942 р.
3-є відділення Бахмутської районної допоміжної поліції, ф. Р-1653, спр. 2, 1942 р.
Амвросіївське районне управління поліції, ф. Р-1619, спр. 2, 1942–1943 рр.
Будьоннівське районне управління поліції, ф. Р-1789, спр. 10, 1941–1943 рр.
Управління Бахмутської міської допоміжної поліції, ф. Р-1652, спр. 2, 1943 р.
Управління Авдіївської районної поліції, ф. Р-1751, спр. 34, 1942–1943 рр.
Управління Української служби порядку (поліції), м. Горлівка, ф. Р-1903, спр. 2,
1942 р.
Чистяківське районне управління поліції, ф. Р-1593, спр. 4 , 1942–1943 рр.

Юзівський центральний табір радянських
військовополонених
ф. Р-1576, спр. 3, 1941–1943 рр. Опис.
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Заяви військовополонених про надання їм відпусток. Довідки поліції про
місце проживання військовополонених і підписи військовополонених про невиїзд. Журнал реєстрації хворих військовополонених, що надійшли в табірну
лікарню.

4. Установи суду, адвокатура
Мировий суддя м. Слов’янська
ф. Р-1902, спр. 202, 1942–1943 рр. Опис.
Цивільні справи про визнання права власності на домашнє майно, відновлення дати народження дітей.

Бахмутський судовий посередник
ф. Р-1655, спр. 2, 1941–1942 рр. Опис.
Постанови міського голови й судового посередника, скарги громадян на
неправильні постанови посередників

Бахмутська районна колегія захисників
ф. Р-1657, спр. 6, 1942 р. Опис.
Квитанції на одержання грошей від населення за юридичну консультацію.

5. Фінансові установи. Банки
Фінансові відділи міськрайуправ
5 фондів, спр. 181, 1941–1943 рр. Описи.
Розрахункові платежі із власниками підприємств. Матеріали по обмірюванню та оцінці земельних ділянок і будинків. Картки обліку податку. Особові
рахунки торговців, кустарів і ремісників.
Амвросіївський, ф. Р-1894, спр. 4, 1942–1943 рр.
Бахмутський, ф. Р-1628, спр. 53, 1941–1943 рр.
Юзівський, ф. Р-1844, спр. 97, 1941–1943 рр.
Ясинуватський, ф. Р-1770, спр. 15, 1942–1943 рр.

Будьонівський районний, ф. Р-1771, спр. 12, 1942–1943 рр.

Бахмутський господарський банк
ф. Р-1650, спр. 347, 1941–1942 рр. Опис.
Особові рахунки організацій і підприємств. Листування з міськуправою
з фінансових питань.
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6. Органи управління промисловістю.
Промислові підприємства
Дирекціон №3 Юзівського гірничометалургійного
товариства “Схід”
ф. Р-1611, спр. 33, 1941–1943 рр. Опис.
Накази й розпорядження про стан робіт на шахтах. Геологічний висновок
по шахтах. Плани й звіти про роботу шахт. Протоколи нарад співробітників
товариства “Промвугілля”. Списки співробітників дирекції.

Дирекціон №4 Юзівського гірничопромислового
товариства “Схід”
ф. Р-1622, спр. 2, 1943 р. Опис
Є документи німецькою мовою.

Доповідні записки про стан шахт.

Чистяківський міський промисловий комбінат
ф. Р-1623, спр. 2, 1943 р. Опис
Списки робітників та службовців.

Юзівське міське управління тресту електропостачання
України
ф. Р-1579, спр. 116, 1941–1943 рр. Опис.
Накази по господарським питанням, про одержання продуктів. Звіти про
роботу тресту. Листування з біржею праці по кадрам. Заяви установ і громадян
на одержання права користування електроенергією.

Паливний відділ Маріупольської міськуправи
ф. Р-1884, спр. 2, 1941–1942 рр. Опис.
Листування з місцевими організаціями про постачання паливом.

Відділ індустрії, ремесла й торгівлі Юзівської
міської управи
ф. Р-1600, спр. 12, 1942–1943 рр. Опис.
Накази й розпорядження відділу по кадрам. Інструкції з видобутку вугілля. Оборотні відомості й баланси шахт.

Ремонтно-механічна й чавуно-ливарна майстерня
кераміко-механічного технікуму, м. Бахмут
ф. Р-1666, спр. 4, 1941–1943 рр. Опис.
378

Акти прийому й вимоги на одержання продуктів зі складу. Меморіальні
ордери.

Бахмутські бричечно-ремонтні та автомеханічні майстерні
Бахмутської міської управи
ф. Р-1667, спр. 2, 1941–1942 рр. Опис.
Фінансові звіти й відомості реалізації продукції та інвентаризації майна.

Будьоннівський районний дорожній відділ
ф. Р-1773, спр. 8, 1942–1943 рр. Опис.
Накази й розпорядження бургомістра району про трудову дисципліну, одноразовий податок. Списки штатних робітників та службовців.

Заводи
9 фондів, спр. 33, 1941–1943 рр. Описи.
Накази про діяльність заводів, розподіл хлібних карток, заробітну плату
робітників, по кадрам. Звіти, дані, відомості про роботу кар’єрів, ділянок, цехів,
реалізацію готової продукції. Опис майна Бахмутського кераміко-трубного заводу. Касова книга, меморіальні ордери.
Азовські заводи акціонерного товариства Ф. Круппа, м. Маріуполь, ф. Р-1872,
спр. 8, 1941–1943 рр.
Амвросіївський цементний, ф. Р-1892, спр. 10, 1942–1943 рр.
Бахмутський кераміко-алебастровий, ф. Р-1659, спр. 2, 1942–1943 рр.
Бахмутський кераміко-трубний, ф. Р-1660, спр. 2, 1941–1942 рр.
Бахмутський дротяно-гвоздильний, ф. Р-1662, спр. 2, 1942 р.
Бахмутський толемазевий завод, ф. Р-1663, спр. 3, 1942 р.
Бахмутська фабрика лісопиляння, обозобудівництва, меблів, ф. Р-1664, спр. 2,
1942–1943 рр.
Бахмутська фабрика м’якої тари, ф. Р-1665, спр. 2, 1942 р.
Юзівський металургійний завод, ф. Р-1592, спр. 2, 1942–1943 р.

Юзівський м’ясокомбінат
ф. Р-1602, спр. 37, 1941–1943 рр. Опис.
Акти забою худоби. Відомості про отриману продукцію та рух м’ясовідходів по кулінарному цеху, витрати сировини.

Перший Бахмутський харчовий комбінат
ф. Р-1670, спр. 2, 1942 р. Опис.
Прибутково-видаткові документи за 1942 р.

Бахмутська окружна молочно-жирова господарська
контора
ф. Р-1661, спр. 2, 1942–1943 рр. Опис.
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Баланси Бахмутських окружних і Горлівської районної контор; кошториси на устаткування Часів-Ярського молокозаводу.

Краснолиманська районна молочно-масляна контора
ф. Р-1812, спр. 3, 1942 р. Опис
Меморіальні ордери.

Будівельна гідротехнічна меліоративна контора, м. Юзівка
ф. Р-1620, спр. 8, 1942–1943 рр. Опис.
Листування з біржею праці й міською управою по кадрам. Списки співробітників контори.

7. Установи й організації сільського господарства
Районні й міські земельні управи
5 фондів, спр. 46, 1941–1943 рр. Описи.
Розпорядження та оголошення міської управи про видачу партизанів,
створення протитанкових ровів, порядок одержання паспортів, заборону забою
худоби, накази про стягнення податків з населення, заготівлю та зберігання
овочів.
Районні:
Авдіївська, ф. Р-1617, спр. 13, 1941–1943 рр.
Сніжнянська, ф. Р-1804, спр. 4, 1941–1943 рр.
Старобешівська, ф. Р-2193, спр. 13, 1941–1943 рр.
Міські:
Бахмутська, ф. Р-1626, спр. 12, 1942–1943 рр.
Ясинуватська, ф. Р-1764, спр. 4, 1942–1943 рр.

Андріївський опорний пункт окружного земельного
управління
ф. Р-1863, спр. 2, 1942–1943 рр. Опис.
Листування з райземуправлінням і сільгоспобщинами про збирання врожаю, посівний фонд, забій худоби, перетворення сільгоспобщин у земельні
товариства. Баланси громад Селидівського району. Відомості про наявність і
ремонт сільгоспінвентарю, боротьбу із сільгоспшкідниками.

Бахмутська окружна насінна база
ф. Р-1649, спр. 3, 1942–1943 рр. Опис.
Розпорядження та інструкції рейхскомісара України про умови роботи, про посівний матеріал. Ціни на насіння та сільськогосподарські продукти.
Листування з районними земельними управліннями про здачу насінного зерна.
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Бахмутська контрольно-насінна лабораторія
ф. Р-1676, спр. 20, 1941–1943 рр. Опис.
Інструкція із проведення апробації посівів. Результати аналізу схожості
насіння. Акти відбору середніх зразків для якісної оцінки насінного матеріалу.

Юзівська обласна насінна контора
ф. Р-1968, спр. 3, 1942–1943 рр. Опис.
Відомості про наявність на базах і складах зернових, бобових, олійних і
інших культур і трав. Ціни на насінні культури.

Сільськогосподарські громади
125 фондів, спр. 1223, 1941–1943 рр. Описи.
Підпорядковувалися сільським управам. У фондах є документи німецькою мовою.

Накази, розпорядження, інструкції німецького командування, начальників райуправ, райполіції, сільських управ, райземуправ про встановлення
комендантської години, про роботу під час збиральної кампанії, виконання
поставок, про відправлення населення для роботи в Німеччину. Списки членів
громад, відомості про перепис населення. Табеля виходів на роботу, рапорти по
обліку трудоднів.

Державні господарства (держгоспи)
7 фондів, спр. 85, 1941–1943 рр. Описи.
Накази про виконання держпостачань зерна, збір інвентарю. Звіти й зведення про роботу тракторів, наявність худоби, збирання врожаю. Списки працівників господарств.
Державне господарство “Садівник” Великоянисольського району, ф. Р-1734,
спр. 2, 1943 р.
Державне господарство “Придонське” №4 Рутченківського району, ф. Р-1785,
спр. 3, 1942 р.
Державне господарство при станиці Новомиколаївській Будьоннівського району,
ф. Р-1787, спр. 31, 1941–1943 рр.
Державне господарство “Тваринник” Амвросіївської райуправи, ф. Р-1816,
спр. 2, 1942 р.
Державне господарство “Гірник” №2 Добропільського району, ф. Р-1854, спр. 1,
1943 р.
Ділянка №5 Державного господарства №2 Гришинського району, ф. Р-1861,
спр. 2, 1942–1943 рр.
Красногорівське державне господарство “Дінас”, ф. Р-1735, спр. 44, 1941–
1943 рр.

Сільськогосподарські артілі
2 фонди, спр. 12, 1941–1943 рр. Описи.
Звіти про надходження, витрату й залишки зерна. Списки членів артілей.
Відомості з обліку трудоднів.
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Сільськогосподарська артіль “Нове життя” Андріївської сільської управи Селидівського району, ф. Р-1710, спр. 2, 1941–1943 рр.
Сільськогосподарська артіль ім. Шевченко, №1 Новоселківської сільської управи, ф. Р-1737, спр. 10, 1941–1943 рр.

Державні маєтки
3 фонди, спр. 38, 1941–1943 рр. Описи.
Інструкція про здачу в оренду дрібних шахт, схеми гірничих робіт. Наряди на роботи. Накази по кадрах.
Берестівський державний маєток Костянтинівського району, ф. Р-1831, спр. 33,
1941–1942 рр.
Державний маєток “Облзв′язок”, ф. Р-1826, спр. 2, 1942–1943 рр.
Державний маєток “Городник”, м. Костянтинівка, ф. Р-1834, спр. 3, 1942 р.

Дзержинська ветеринарна лікарня
ф. Р-1833, спр. 4, 1942–1943 рр. Опис.
Списки мешканців, що мають велику рогату худобу. Звіти про діяльність.

8. Установи й організації житлово-комунального
господарства, побутового обслуговування, пожежної охорони
Житловий відділ Маріупольської міської управи
ф. Р-1875, спр. 32, 1941–1943 рр. Опис.
Заяви й рапорти начальникові житлового управління про відкриття особових рахунків.

Житловий відділ Бахмутської міської управи
ф. Р-1651, спр. 12, 1942–1943 Опис.
Відомості про житлову площу домоуправлінь №№6, 14 і мешканців домоуправління №6. Домова книга. Меморіальні ордери.

Маріупольське міське господарство по озелененню міста
ф. Р-1868, спр. 9, 1942–1943 рр. Опис.
Підпорядковувалося Маріупольському міському управлінню комунального господарства.

Розрахункові відомості на зарплату, наряди, розшифровки робіт.

Домоуправління житлового відділу Юзівської міськуправи
5 фондів, спр. 78, 1941–1943 рр. Описи.
Накази й розпорядження по домоуправліннях. Договори на оренду приміщень торговельними установами. Ордери на одержання квартир. Домові книги. Списки працівників домоуправлінь.
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№№1, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 40, 42, ф. Р-1605, спр. 6, 1941 р.
№10, ф. Р-1604, спр. 34, 1941–1943 рр.
№22, ф. Р-1581, спр. 32, 1941–1943 рр.
№23, ф. Р-1989, спр. 5, 1941–1943 рр.
№27, ф. Р-2050, спр. 1, 1942–1943 рр.

Паспортно-адресні столи (бюро)
2 фонди, спр. 3304, 1941–1943 рр. Описи.
Картки з обліку населення. Домові книги.
Паспортно-адресний стіл Ларинської районної управи, ф. Р-1578, спр. 1817,
1942–1943 рр.
Паспортно-адресне бюро м. Дружківки, ф. Р-1889, спр. 1487, 1941–1943 рр.

Юзівський банно-пральний комбінат №1
ф. Р-1601, спр. 2, 1943 р. Опис.
Меморіальні ордери.

Похоронні контори (бюро)
2 фонди, спр. 6, 1942–1943 рр. Опис.
Підпорядковувалися відділам місцевого господарства міських управ.

Прибутково-видаткові ордери.
Маріупольська, ф. Р-1881, спр. 3, 1942 р.
Юзівська, ф. Р-1598, спр. 3, 1943 р.

Управління пожежної охорони
2 фонди, спр. 18, 1941–1943 рр. Описи.
Підпорядковувалися відділам місцевого господарства міських управ.

Накази по кадрах. Акти обстеження протипожежного стану міських
об’єктів. Особові картки, автобіографії, списки, заяви співробітників. Платіжні
відомості й меморіальні ордери. Книга поточних рахунків робітників та службовців.
Маріупольської міськуправи, ф. Р-1883, спр. 5, 1942 р.
Юзівської міськуправи, ф. Р-1609, спр. 13, 1941–1943 рр.

9. Продовольчі, торговельні, постачальницькі й заготівельні
організації. Кооперація
Продовольчий відділ Горлівської міської управи
ф. Р-1904, спр. 9, 1942–1943 рр. Опис.
Списки інвалідів, удів, сиріт і літніх людей Новогорлівського старостату
на одержання хлібних і продуктових книжок. Списки співробітників відділів
міськуправи й установ на одержання продовольчих карток.
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Бахмутська міська продовольча управа
ф. Р-1624, спр. 77, 1942–1943 рр. Опис
Накази, інструкції військового радника; план роботи ревізійного бюро;
звіти й акти ревізії. Відомості про наявність зернових продуктів по районах,
продовольства у населення міста, рух робочої сили по підприємствах. Списки
громадян, що добровільно пішли в німецьку армію, що виїхали в Німеччину.

Микитівське районне продовольче управління
ф. Р-2039, спр. 1, 1942–1943 рр. Опис.
Баланси зернових культур.

Маріупольське управління ринками
ф. Р-1877, спр. 35, 1941–1943 рр. Опис.
Перебувало у віданні торговельного відділу Маріупольської міської управи.

Постанови й оголошення міської управи, німецького командування та
листування з ними про торгівлю та обмін продуктами й товарами. Зведення
про реалізацію на ринку сільськогосподарської продукції, відомості про стан
ринків, фінансові плани, звіти, кошториси витрат.

Маріупольський трест їдалень, ресторанів і кафе
ф. Р-1885, спр. 4, 1941–1943 рр. Опис.
Рахунки їдалень і ресторанів. Списки співробітників.

Авдіївське районне управління по постачанню підприємств
продовольством
ф. Р-1825, спр. 6, 1941–1943 рр. Опис.
Накази й розпорядження про порядок видачі карток, заготівлю зерна. Звіти про реалізацію продуктів. Списки на одержання продовольчих карток.

Торгівельний відділ Будьоннівської районної управи
ф. Р-1780, спр. 2, 1942 р. Опис.
Платіжні відомості.

Пункти й контори заготівлі зерна “Заготзерно”
6 фондів, спр. 17, 1942–1943 рр. Описи.
Звіти про заготівлю зерна. Річні звіти про роботу.
Амвросіївська районна контора заготівлі “Заготзерно”, ф. Р-1893, спр. 8, 1942,
1943 рр.
Бахмутський пункт заготівлі зерна, ф. Р-1671, спр. 3, 1942–1943 рр.

Горлівська контора заготівлі зерна “Заготзерно”, ф. Р-2139, спр. 2, 1942–
1943 рр.
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Кутєйниківська селищна контора заготівлі зерна “Заготзерно”, сел. Кутєйнікове
Амвросіївського району, ф. Р-1862, спр. 1, 1942–1943 рр.
Очеретинська сільська контора заготівлі зерна “Заготзерно”, ф. Р-1864, спр. 1,
1942 р.
Соф’їно-Бродський пункт заготівлі зерна “Заготзерно”, ф. Р-1799, спр. 2, 1942 р.

Авдіївська районна контора заготівлі й збуту
ф. Р-1830, спр. 2, 1942 р. Опис.
Звіти про роботу контори, заяви про відпуск хліба за готівку.

Комбінат товариства сліпих Бахмутської міської управи
ф. Р-1673, спр. 3, 1941–1943 рр. Опис.
Фінансові звіти, інвентаризаційні відомості основних засобів і матеріальних цінностей, відомості про реалізацію готової продукції.

Юзівське кооперативне торговельне товариство “Інвалід”
ф. Р-1606, спр. 2, 1942–1943 рр. Опис.
Платіжні відомості, меморіальні ордери; акти на закуплені товари.

Млини
2 фонди, спр. 4, 1941–1943 рр. Описи.
Відомості про дислокацію військових частин на території Селидівського
району. Документи на одержання продуктів по нарядах німецьких військових
частин. Списки робітників.
Анастасіївський Тельманівського району, ф. Р-1847, спр. 2, 1943 р.
Михайлівський Селидівського району, ф. Р-1841, спр. 2, 1941–1943 рр.

10. Медичні установи. Біржі праці
Маріупольський міський відділ охорони здоров’я
ф. Р-1608, спр. 60, 1941–1943 рр. Опис.
Постанови й накази бургомістра міста про структуру міського й районного управлінь, кадри. Листування з міською управою про медичну допомогу
населенню. Відомості про роботу поліклінік, лікарень міста й району. Списки
медичного персоналу м. Маріуполя.

Лікарні й поліклініки
8 фондів, спр. 497, 1941–1944 рр. Описи.
Протоколи засідань лікарських комісій. Картки обліку хворих.
Бахмутська інфекційна лікарня, ф. Р-1674, спр. 2, 1942 р.
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Костянтинівська міська лікарня, ф. Р-2197, спр. 1, 1943 р.
Лікарня Маріупольського металургійного заводу, ф. Р-1871, спр. 19, 1942–
1943 рр.
Маріупольська міська лікарня, ф. Р-1870, спр. 6, 1942–1943 рр.
Міська поліклініка №1 м. Маріуполя, ф. Р-1869, спр. 19, 1941–1943 рр.
Селидівська районна лікарня, ф. Р-2521, спр. 2, 1942–1944 рр.
Юзівська центральна поліклініка, ф. Р-1590, спр. 378, 1941–1943 рр.
Юзівська міська лікарня, ф. Р-1594, спр. 70, 1941–1943 рр.

Новосілківська медична амбулаторія, сел. Новосілка
Маріупольського району
ф. Р-1874, спр. 21, 1941–1943 рр. Опис.
Щоденники лікарів. Списки особового складу

Юзівська рентгенівська станція відділу охорони здоров’я
Юзівської міськуправи
ф. Р-1607, спр. 13, 1941–1943 рр. Опис.
Накази Юзівської міської управи про поліпшення усіх видів лікувальної
допомоги. Звіти, кошториси, листування з організаційних і господарських питань. Журнали рентгенографічних досліджень і реєстрації хворих.

Бахмутський судово-медичний морг
ф. Р-1656, спр. 3, 1941–1943 рр. Опис.
Розпорядження міської управи по складанню звітів, листування з нею з
фінансових питань. Касовий план, номенклатура рахунків, список лікарських
рослин.

Маріупольська міжрайонна медична база Юзівського
обласного аптекоуправління
ф. Р-1873, спр. 31, 1941–1943 рр. Опис.
Звіти про роботу аптек. Листування з міськздороввідділом про медикаменти, особовий склад. Списки співробітників і їхніх утриманців на одержання
хлібних карток.

Санітарне управління Донбасу
ф. Р-1815, спр. 3, 1942 рр. Опис.
Директиви й інструкції про проведення протидифтерійних щеплень, про
економію медикаментів. Списки працівників управління та головлікарів області.

Бахмутська санітарна станція
ф. Р-2038, спр. 2, 1941–1943 рр. Опис.
Список громадян, що зробили щеплення проти інфекційних захворювань.
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Будинок грудної дитини відділу охорони здоров’я
Маріупольської міської управи
ф. Р-1866, спр. 1, 1942–1943 рр. Опис.
Розпорядження міської управи й відділу охорони здоров’я про дотримання чистоти в лікарні, з адміністративно-господарських питань. Списки працівників і дітей.

Дитячі яслі №3 м. Маріуполь
ф. Р-1867, спр. 7, 1942–1943 рр. Опис
Баланси й звіти про виконання кошторису. Прибутково-видаткові ордери
й відомості на виплату зарплати.

Старомихайлівський будинок інвалідів
ф. Р-1796, спр. 5, 1941–1943 рр. Опис.
Акти про фінансові витрати на інвалідів.

Біржі праці
5 фондів, спр. 300, 1941–1943 рр. Описи.
Відомості про наявність робочої сили. Списки робітників та службовців
установ і підприємств. Картки з обліку працездатного населення. Картки обліку видачі допомоги родинам осіб, що добровільно виїхали на роботу в Німеччину.
Бахмутівська, ф. Р-1648, спр. 67, 1941–1943 рр.
м. Дружківки, ф. Р-1888, спр. 149, 1941–1943 рр.
Орджонікідзівська, ф. Р-1599, спр. 3, 1941–1943 рр.
Рутченківська, м. Юзівка, ф. Р-1887, спр. 29, 1941–1943 рр.
Юзівська, ф. Р-1591, спр. 52, 1942–1943 рр.

Облікові картки бірж праці й особисті документи громадян,
вивезених у Німеччину
ф. Р-4550, спр. 15, 1942–1945 рр. Опис.
Колекція створена в 1970 р. Є документи німецькою мовою.

Картки призначення, посередницькі доручення, алфавітні й біржові картки, посилкові листи, повістки бірж праці м. Артемівська, Маріуполя, Ясинуватої, Авдіївки, Краматорська, Юзівки. Посвідчення утриманців, громадян,
що вивозяться до Німеччини; робочі книжки, картки, вивезених у Німеччину,
тимчасові посвідчення особи.

11. Установи освіти, засобів інформації. Культурно-просвітні
організації.
Слов’янський міський відділ народної освіти
ф. Р-1597, спр. 7, 1942–1943 рр. Опис.
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Накази й розпорядження ортскомендатури й міськуправи про новий навчальний план. Звіти про роботу шкіл за 1942–1943 рр. Відомості про кількість
дітей у дитячих садках. Списки особового складу відділу, шкіл, ясель, бібліотеки, міськлікарні і пологового будинку.

Амвросіївський районний відділ освіти й культури
ф. Р-1817, спр. 2, 1941–1943 рр. Опис.
Автобіографії та заяви вчителів

Відділ виховання й культури Авдіївської районної управи
ф. Р-1738, спр. 14, 1942–1943 рр. Опис.
Плани й звіти про роботу шкіл і клубу. Листування з райуправою про
підготовку до навчального року, забезпечення шкіл вугіллям і підготовку до
зими. Списки вчителів.

Друкарні
2 фонди, спр. 3, 1941–1943 рр. Описи.
Відомості про реалізацію продукції. Листування з міськуправою про виконання замовлень.
Бахмутська міська друкарня, ф. Р-1668, спр. 2, 1941–1943 рр.
Друкарня Макіївської міської управи, ф. Р-2491, спр. 1, 1941–1943 рр.

Український музичний театр, м. Юзівка
ф. Р-1580, спр. 21, 1941–1943 рр. Опис.
У фонді є документи німецькою мовою.

Накази відділу народної освіти й культури, директора театру. Програми театральних постановок фронтової опери й музично-драматичного театру.
Списки осіб, що приймали участь у постановках. Листування з біржею праці,
будконторою, фінвідділом, облземвідділом з господарських питань. Накази по
кадрам. Заяви співробітників про нарахування заробітної плати, надання відпусток, прийом на роботу.

Бібліотеки
2 фонди, спр. 14, 1942–1943 рр. Описи.
Накази відділу народних шкіл і культури Юзівської міської управи по
кадрам. Список підручників і навчальних посібників, виданих для вчительського персоналу, інструкція по веденню книг з обліку цінностей. Абонементні
картки читачів бібліотек. Списки робітників та службовців бібліотек.
Бахмутська міська, ф. Р-1677, спр. 2, 1942–1943 рр.
Юзівська центральна, ф. Р-1595, спр. 12, 1942–1943 рр.
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Маріупольська контора радіовузла
ф. Р-1876, спр. 20, 1941–1943 рр. Опис.
Розпорядження про роботу радіовузла, реєстрації радіоточок, про порушення правил користування радіолінією. Звіти про роботу радіовузла.

Офіцерське казино, м. Юзівка
ф. Р-1842, спр. 1, 1942–1943 рр. Опис.
У фонді є документи німецькою мовою.

Рахунки офіцерського казино, відомості про видачу продуктів з фонду
казино німецьким офіцерам.

12. Релігійні установи
Правління комітету по відновленню православної церкви,
м. Бахмут
ф. Р-2586, спр. 10, 1942–1943 рр. Опис.
Акти, розписки про фінансові витрати правління, листування з господарським банком про видачу грошей на відновлення церкви. Передплатні листи
на збір пожертвувань, квитанції на прийняті фінансові пожертвування.

13. Комісії з розслідування злодіянь та встановлення збитків,
заподіяних під час окупації Сталінської області (1941–1943)
Комісії із встановлення та розслідування злодіянь
німецьких загарбників і їхніх спільників і заподіяних ними
збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям,
державним підприємствам і установам області
3 фонди, спр. 119, 1941–1944 рр. Описи.
Утворені у вересні 1943 р. після звільнення Сталінської області від нацистських
загарбників.

Укази, постанови республіканської надзвичайної комісії, облвиконкому
про створення обласної, міських і районних комісій з розслідування злодіянь
у Сталінській області (ф. Р-1838, спр. 71). Акти про звірства й злодіяння нацистських окупантів у містах і селах області, таборах для військовополонених
і цивільного населення. Відомості про місця поховання жертв масового знищення військовополонених і мирних громадян на шахті 4–4 біс у м. Сталіно
(ф. Р-1838, спр. 52), алебастровій шахті в м. Артемівську (ф. Р-1838, спр. 64),
у радгоспі ім. Петровського (агробаза) у м. Маріуполі (ф. Р-1838, спр. 90а).
Списки розстріляних і замучених мирних громадян, осіб, вивезених на роботу
в Німеччину.
Протоколи допитів обвинувачуваних і свідків, фотоальбом судового
процесу над нацистськими загарбниками і їхніми спільниками, що проходив
у жовтні 1947 р. у м. Сталіно (ф. Р-1838, спр. 52). Листування про німецькі
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поховання на окупованій території області (ф. Р-1838, спр. 39). Акти-списки по
обліку збитків, заподіяних підприємствам, організаціям, громадянам у період
окупації. Спогади громадян про життя в період німецької окупації.
Сталінська обласна, ф. Р-1838, спр. 96, 1943–1944 рр.
Артемівська міська, ф. Р-2016, спр. 7, 1941–1943 рр.
Краматорська міська, ф. Р-1886, спр. 16, 1943 р.
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Р о з д і л V.
КІНОФОТОФОНОВІДЕОДОКУМЕНТИ

Кінофотофоновідеодокументи
Комплектування архіву фотодокументами почалося в 1960 р., кінодокументами – в 1974 р. Фонд відеодокументів почав створюватися в 1996 р. Фотодокументи надходять на зберігання від редакцій обласних, міських, районних газет, підприємств, окремих громадян. Кінофонодокументи приймаються
від обласного комітету з телебачення та радіомовлення. Відеозаписи здійснюються безпосередньо з ефіру телекомпаній Донецької області, українського й
російського телебачення. На 1 січня 2004 р. в архіві зберігається 3159 од.зб.
кінодокументів за 1962–1982 рр., 1300 од.зб. фонодокументів за 1952–1980 рр.,
14372 од.зб. фотодокументів за 1980–1998 рр., 1508 од.зб. відеодокументів

Кінодокументи
Опис.
Кіносюжети про будівництво нових промислових, транспортних і інших
об’єктів, роботу промислових підприємств, шахт, розвиток сільського господарства області, народної освіти, науки, культури, спорту. Кіносюжети про життя та діяльність видних людей Донбасу: учених, письменників, художників.

Фонодокументи
Опис.
Записи мітингів, урочистих зборів, присвячених видатним подіям у житті
країни й області, ювілейним датам, нагородженню Донецької області орденом
Леніна, пуску нових підприємств і достроковому пуску стану “3600” на Маріупольському заводі “Азовсталь”, репортаж про від’їзд донецьких будівельників
на БАМ.
Записи виступів, бесід, інтерв’ю видатних людей країни, представників науки, культури, розповіді учасників жовтневої революції та громадянської війни, виступи П. М. Ангеліни, О. Г. Стаханова, американського комуніста
І. М. Пінтера, що приїхав на відновлення Донбасу після громадянської війни,
донецької письменниці Л. Є. Черкашиної. Записи художніх і музичних творів
у виконанні майстрів сцени, концертів кращих вокально-інструментальних ансамблів.
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Фотодокументи
Опис.
Види будинків, вулиць, церков дореволюційної Юзівки, Бахмута. Учасники Горлівського збройного повстання 1905 р., жовтневої революції. Фотопортрети Дж. Юза, Н. Махно, К. Є. Ворошилова, М. О. Руднєва, Ф. А. Сергєєва
(Артема), Л. І. Брежнєва, П. Ю. Шелеста, В. В. Щербицького, В. Я. Чубаря,
Е. І. Квірінга, В. І. Єрмощенко, Г. Т. Берегового.
Розвиток промисловості в 20–30 рр. Перші ударники – М. О. Ізотов,
О. Г. Стаханов, П. Ф. Кривоніс, П. М. Ангеліна, М. М. Мазай. Керівники й учасники підпільної боротьби проти нацистських окупантів, Герої Радянського Союзу; пам’ятники радянським воїнам, зруйновані промислові підприємства в період окупації. Розвиток промисловості, сільського господарства, промислового
й житлового будівництва в післявоєнний час, культури, народної освіти, спорту.
Соціально-політичне життя. Заслужені діячі науки й мистецтва. Види міст області, будинків, пам’ятників культури. Фотодокументи з історії виникнення та
діяльності держархіву Донецької області.

Відеодокументи
Опис.
Відеодокументи з історії виникнення Юзівки, розвитку промисловості й
сільського господарства в Донбасі в 30–х рр; види міст області цього періоду.
Виступ В. І. Леніна в Москві на мітингу, присвяченому закладці
пам’ятника Звільненій Праці (1922). Жалобна процесія – В. І. Ленін на смертному одрі. Зустріч із шахтарями письменників О. Вишні й О. Є. Корнійчука
(1929). Судові процеси над “провокаторами” і “контрреволюціонерами” (1930).
Матеріали по голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Рекорд О. Г. Стаханова.
Перша Всесоюзна нарада робітників і робітниць-стахановців у Кремлі: виступ
І. Сталіна, присутність М. І. Калініна, С. В. Косіора, Г. К. Орджонікідзе,
В. Я. Чубаря, Г. І. Петровського (1936).
Відеозаписи, що висвітлюють політичне, соціально-економічне й культурне життя Донецької області, а також яскраві події в межах країни й за кордоном.
Сюжети по історії міст області, їхньому промисловому розвитку й діяльності в цей час, про роботу держархіву Донецької області, інтерв’ю з його
керівниками. Відеоматеріали про державних діячів і прославлених земляків Донецької області: П. Симоненка, Ю. Звягільского, О. Волкова, С. Бубку,
Л. Підкопаєву, В. Засипко, І. Кобзона.
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Р о з д і л VI.
НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА

Науково-довідкова бібліотека Держархіву Донецької області
Бібліотека Державного архіву Донецької області нараховує більше 14 тис.
томів історичної, краєзнавчої, політичної та довідкової літератури, 7790 екземплярів журналів, 4358 підшивок газет, 1919 одиниць обліку листівок, 19 одиниць обліку карт.
Довідковий апарат бібліотеки складається з інвентарних книг, алфавітного й систематичного каталогів, картотек газет і журналів, картотеки краєзнавчої
літератури. Літературу по краєзнавству в бібліотеці представляють: “Отчеты
Мариупольской уездной земской управы” (1882–1915), “Протоколы Мариупольского уездного земского собрания” (1881–1894), “Журналы Мариупольской городской Думы” (1906), “Журналы заседания Мариупольского уездного
земского собрания” (1904–1910), статистичні збірники з охорони здоров’я та
народної освіті Донбасу (1922–1923), матеріали по першому загальному перепису населення Російської імперії по Катеринославській губернії за 1897 р., перепис населення Донецької губернії (1917, 1920, 1923, 1926), матеріали опису
Сталінського, Маріупольського, Артемівського округів (1924, 1926, 1927), матеріали природного руху населення Донецької губернії (1924), списки населених пунктів Сталінського округу (1926, 1927), Бахмутського, Маріупольського
повітів (1911), резолюції та постанови окружних з’їздів Рад, з’їздів незаможних
селян (1924, 1927–1930), звіти Донецького губвиконкому (1922–1924), окрвиконкомів, окружних контрольних комітетів КП(б)У (1923, 1925–1930), бюлетені Донецької губернської військово-продовольчої комісії (1920), центральної
комісії допомоги голодуючим (1921), довідкові краєзнавчі видання “Новороссийское общество”, Юзівка, Катеринославської губернії (1915), довідкові книги Катеринославської єпархії за 1913 р., Харківської Єпархії за 1908 р., опис
Харківської Єпархії (1857) , Відомості про церкви Зеландсько-Миколаївського
благочиння Донської Єпархії за 1914 р., Амвросіївського благочиння за 1912 р.,
Макіївського благочиння за 1911 р., “Святогорская общежительная Успенская
пустынь” (1868), “Иллюстрированный сборник по Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге” (1902), перелік і довідково-адресна книга за 1901 р.
промислових підприємств, довідково-адресна книга “Адрес-Календарь Южного и Торгово-Промышленного района на 1908г. ”, “Указатель действующих в
Империи акционерных предприятий и торговых домов” (1905), довідники по
адміністративно-територіальному поділу за 1919–1988 рр.
Законодавча література представлена “Сводом законов Российской империи” (1842–1916), збірниками узаконень і розпоряджень царського уряду
(1866–1915), указами й постановами Тимчасового уряду (1917), збірниками
циркулярів, постанов, рішень карного і цивільного касаційних департаментів
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урядового Сенату (1884, 1885), Головного управління пошти й телеграфу (1886,
1887), військового відомства (1846, 1859, 1889, 1898, 1908, 1914), збірниками
декретів і розпоряджень робітничо-селянського уряду (1917–1920), робітничоселянського уряду України (1919–1933), збірниками постанов і розпоряджень
уряду СРСР (1923, 1925–1934, 1944, 1973–1991), УРСР (1956–1991), України
(1992–2001), Відомостями Верховної Ради СРСР (1954–1991), УРСР (1956–
1991), України (1992–2001), збірниками узаконень, розпоряджень і інструкцій з
архівної справи (1926–1928, 1931).
Довідкові видання бібліотеки представляють “Энциклопедический словарь” Російського бібліографічного інституту Гранат (7–е вид. 1910), “Большая
энциклопедия” за редакцією Южанова (1900), “Малая советская энциклопедия”
( 2-е вид. 1933–1947), “Большая советская энциклопедия” (2–е вид. 1951–1958),
Енциклопедичний словник (1953–1955), “Українська радянська енциклопедія”
(1 і 2-е вид. 1959–1965, 1977–1985), енциклопедії по народному господарству,
економіці, географії, історії, філософії, педагогіці.
Друковані видання, підготовлені держархівом області з використанням
архівних документів по історії першої російської революції, Великої Жовтневої
революції, громадянської війни, Другої світової війни, по радянському будівництву представлені в бібліотечному фонді збірниками документів і матеріалів:
“Донбасс в революции 1905–1907 гг.”, “Борьба за власть Советов в Донбассе”, “Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса. 1917–1972 гг.”, “Пролетарский
интернационализм – наше знамя”, “Донецкая область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)”, “Промышленность и рабочие Донбасса. Октябрь
1917 – июнь 1941 гг.”.
У бібліотеці зберігається наукова й навчальна література по історії, допоміжним історичним дисциплінам, архівознавству, документознавству, художня
історична література, путівники по державних архівах СРСР і України.
Газетний фонд бібліотеки представлений республіканськими, обласними, районними, місцевими багатотиражними газетами. Серед газет до 1917 р.:
“Екатеринославские губернские ведомости” (1883, 1908, 1913), “Правительственный вестник” (1883), “Новое время” (1903), “Русское слово” (1912),
“Бахмутский листок” (1912, 1914); місцеві газети періоду 1917–1927 рр.:
“Приазовский край” (1917–1921), “Пролетарий” (1917), “Всероссийская кочегарка” (1918–1921), “Диктатура труда” (1920, 1923–1925, 1927), “Церковные
ведомости” (1917), “Известия революционных войск” (1918). Газети періоду
окупації Донецької області в роки Другої світової війни: “Донецкий вестник”
(1941–1942), “Мариупольская газета” (1941–1942), “Бахмутская правда” (1942),
“Донецкая газета” (1942), “Новая жизнь” (1942). Центральні (СРСР), республіканські, донецькі обласні, районні, відомчі багатотиражні газети: “Известия”
(1944–2001), “Правда” (1944–1992), “Комсомольская правда” (1947–2001),
“Голос Украины” (1992–2001), “Урядовий кур’єр” (1992–2001), “Социалистический Донбасс” (1937, 1939, 1944–1992), “Донбасс” (1993–2001), “Акцент”
(1992–2001), “Жизнь” (1992–2001).
Журнальний фонд представлений літературно-художніми, науково-історичними, просвітніми, релігійними журналами кінця ХІХ–ХХ ст.: “Вера и
разум” (1898), “Нива” (1900–1902), “Киевская старина” (1905), “Русская старина” (1906), “Этнографическое обозрение” (1909), “Горно-заводской листок”
(1905, 1907, 1908), “Горно-заводское дело” (1911–1916), “Искра” (1915–1917),
“Летопись революции” (1923, 1928–1931), “Вопросы истории” (1948–1993),
“Вопросы истории КПСС” (1960–1974), “Український історичний журнал”
(1959–1970, 1981–1985, 1994–2002), “Военно-исторический журнал” (1990–
1992). Соціально-політичні журнали: “Коммунист” (1954–1974), “Коммунист
Украины” (1952–1954, 1960–1974), “Донбасс” (1972–1974, 1979, 1984–1993),
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“Православный вестник” (1970, 1979–1989), “Журнал Московской Патриархии” (1975–1991); архівознавчі журнали: “Архивное дело” (1935, 1937, 1939,
1941), “Архивы СССР” (1933, 1936), “Архіви України” (1948–2001), “Совет
ские архивы” (1992–2002).
Фонд листівок (1902–1999) у бібліотеці представлений листівками Петербурзького комітету РСДРП (1904–1906), летучими листівками Катеринославського комітету й Донецького союзу РСДРП (1902, 1906); оглядами, оголошеннями Бахмутської ради робітничих і солдатських депутатів (1917); оглядами
Тимчасового уряду (1917); листівками періоду громадянської війни, оглядами,
оголошеннями, наказами, повідомленнями (1921, 1926, 1929); оглядами, оголошеннями, листівками німецького командування під час окупації Донецької
області (1942–1943); листівками, зверненнями до громадян України під час
проведення Всеукраїнського референдуму за проголошення незалежної України (1991); виборними платформами, агітаційними матеріалами, листівками
по виборам першого Президента України (1991), виборам Президента України (1999), виборам у Верховну Раду України, обласних та місцевих рад (1990,
1994, 1998).
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Мар’їнське поштове відділення Вознесенської рудникової поштовотелеграфної контори Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Мар’їнка Мар’їнської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб., 1915–1918 рр........................................60
Старо-Михайлівське поштове відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1916–1919 рр.................................................................60
*****
Завод карбід кальцію акціонерного товариства для вироблення карбід
кальцію, розчиненого ацетилену і для газової обробки металів “Перун”, сл. Макіївка Макіївської волості Таганрозького округу Області
Війська Донського. 7 од. зб., 1916–1921 рр...........................................54
Дружківська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1917 р.............................................................................60
Бахмутська поштова-телеграфна контора Катеринославського поштового-телеграфного округу, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1904–1916 рр........................................60
Єнакіївська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1916–1917 рр.................................................................60
Бахмутська міська управа, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1896, 1909–1912, 1914–1919 рр..........44
Слов’янська міська управа, м. Слов’янськ Ізюмського повіту Харків
ської губернії. 9 од. зб., 1885–1910, 1915–1918 рр................................44
Деконське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, ст. Деконська Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1908–1918 рр........................................60
* Попаснянська поштово-телеграфна контора, ст. Попасна Бахмут
ського повіту 2 од. зб.,1914–1916 рр. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Мар’ївська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, сел. Мар’ївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1913–1917 рр........................................60
Горлівська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, сел. Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1916–1917 рр........................................60
Дмитрієвська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, сел. Дмитрієвка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1909–1917 рр....................................60
Микитівська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, сел. Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1915 р................................................60
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* Катеринославське поштове відділення, с. Катеринівка Таганрозького округу Області Війська Донського. 2 од. зб., 1915–1916 рр. (до Державного архіву Ростовської області, 1960 р.)
Гришинська вокзальна поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, ст. Гришино Бахмутського повіту
Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1916, 1917 рр............................60
Ясинуватська поштова-телеграфна контора Катеринославського поштового-телеграфного округу, сел. Ясинувата Юзівського повіту Донецької губернії. 14 од. зб., 1914–1919 рр..............................................60
Бахмутська повітова земська управа, м. Бахмут Бахмутського повіту
Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1903, 1906, 1916 рр..................44
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Олексіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 34 од. зб.,
1800, 1810, 1813, 1816–1838, 1861–1870, 1880–1886, 1888–1895, 1897,
1900–1910, 1916, 1919, 1920 рр..............................................................67
Єлизаветівське сільське правління Романівської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1901, 1902, 1906–
1908, 1911, 1912, 1914, 1915 рр...............................................................47
*** Мар’янське сільське правління Романівської волості Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1911, 1912 рр.
Богословське сільське правління Іванівської волості Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб., 1905–1914 рр................47
* Бердянська повітова поліція, м. Бердянськ. 1 од. зб., 1847, 1848 рр.
(до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Маріупольська міська дума, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1865, 1887, 1907 рр......................43
Зачат’євське сільське правління, с. Зачат’євка Олександрівської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1915 р........................................................................................................47
Маріупольське міське поліцейське правління, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1840–1842,
1917 рр......................................................................................................47
Маріупольська повітова земська управа, м. Маріуполь Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 147 од. зб., 1891–1896, 1898,
1900–1919 рр............................................................................................44
* Бердянське реальне училище, що було засноване А. А. Нейдельд,
м. Бердянськ, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до
Держархіву Запорізької області, 1952 р.)
*****
Маріупольська міська управа, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 304 од. зб., 1868–1878, 1880–1886, 1888–
1914 рр......................................................................................................44
Ново-Дворовське сільське правління Романівської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1910, 1911 рр.....47
Старо-Гнатівське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Старо-Гнатівка Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1915, 1916 рр................60
Акцизне управління 2-го округу Катеринославського губернського акцизного управління Міністерства фінансів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 39 од. зб., 1911–1918 рр... 61
Управління робот Маріупольського порту, м. Маріуполь Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 42 од. зб., 1905–1919 рр. 60
Сухоялинське поштове відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
6 од. зб., 1916–1919 рр.............................................................................60
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Доменний завод Нікополь-Маріупольського гірничого та металургійного товариства, ст. Сартана Маріупольського повіту Катеринослав
ської губернії. 99 од. зб., 1895–1920 рр..................................................57
Управління заводами “Російський Провіданс” Маріупольського гірничо-металургійного товариства, ст. Сартана Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 25 од. зб., 1894–1897, 1899, 1906–1907 рр......58
Троїцька церква, сел. Дмитрієвськ Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат...67
** Контора продовольчих магазинів для робітників та службовців заводу Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізного, сталевого і рейкового виробництва, м. Юзівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,1918 р. до ф. Ф-6
* Старобєльська повітова земельна управа, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Держархіву Луганської області)
*****
* Олексієво-Орловське волосне правління Таганрозького округу Області Війська Донського 1 од. зб., 1890–1895 рр. (до Державного архіву
Ростовської області, 1960 р.)
*****
Новотроїцьке поштове відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Новотроїцьке Новотроїцької волості Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1917–1919 рр....60
* Богородицьке сільське правління Романівської волості Бердянського
повіту Тавричеської губернії, немає відомостей щодо обсягу фонду та
крайніх дат (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Білоцерковське волосне правління Олександрівського повіту Катеринославської губернії 1 од. зб.,1919 р. (до Держархіву Запорізької області, 1958 р.)
Маріупольська нижня розправа, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Катеринославського намісництва. 2 од. зб., 1789 р..............................48
Маріупольське повітове казначейство Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 119 од. зб., 1797–1858 рр....................................61
Маріупольське духовне правління Новоросійської духовної консисторії, м. Маріуполь Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1800,
1801 рр......................................................................................................66
Голландський соляний рудник Голландського анонімного товариства
для розробки кам’яної солі в Росії, ст. Ступки Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1913–1920 рр................................56
Маріупольська портова митниця, м. Маріуполь Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 81 од. зб., 1880–1881, 1910–
1919 рр......................................................................................................60
Маріупольське відділення Катерининського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1916 р........................................47
*****
Ново-Бахмутське сільське правління Скотоватської волості Бахмут
ського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1917 р................47
Свято-Преображенське братство, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1894–1919 рр................................................67
Встретинське сільське правління, с. Встретенка Галицинівської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1913,
1914 рр......................................................................................................47
Іловайська поштово-телеграфна контора Ростовського поштово-телеграфного округу, ст. Іловайськ Таганрозького повіту Катеринослав
ської губернії. 19 од. зб., 1915–1919 рр. ............................................... 60
*****
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Кашлагачське поштово-телеграфне відділення Катеринославського
поштово-телеграфного округу, с. Кашлагач Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 3 од. зб., 1917, 1918 рр............................60
Стильське поштове відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Стила Стильської волості Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1916–1918 рр............................60
Щербинівська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-телеграфного округу, сел. Щербинівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1918 р................................................60
Маріупольська поштово-телеграфна контора Катеринославського
поштово-телеграфного округу, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 12 од. зб., 1915–1921 рр..........................60
Бахмутська повітова землевпорядна комісія, м. Бахмут Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 43 од. зб., 1789–1914 рр..............63
*****
Слов’янське казначейство, м. Слов’янськ Харківської губернії. 1 од.
зб., 1915–1919 рр......................................................................................61
*****
Хімічний завод фірми “Олів’є Пієтт”, сел. Макіївка Таганрозького округу Області Війська Донського. 503 од. зб., 1910–1920 рр................53
Юзівський хімічний завод “Еванс Коппе”, сел. Юзівка Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 9 од. зб., 1913–1918 рр................54
Хімічний завод фірми “Еванс Коппе”, сел. Єнакієве Катеринославської
губернії. 4 од. зб., 1913–1918 рр.............................................................54
* Контора Кадієвських хімічних заводів фірми Генріх Контерс, сел.
Кадієвка 59 од. зб.,1915–1919 рр. (до Держархіву Луганської області,
1955 р.)
Мушкетівський хімічний завод “Еванс Коппе”, сел. Мушкетове
Таганрозького округу Області Війська Донського. 7 од. зб., 1916–
1918 рр......................................................................................................54
Миколаївська церква Бахмутського духовного правління, с. Миколаївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1839 р........................................................................................................67
Маріупольська повітова землевпорядна комісія, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 47 од. зб., 1789, 1875,
1890, 1896, 1908–1916 рр........................................................................63
Цегельний завод братів Фресс і К , сел. Макіївка Таганрозького округу
Області Війська Донського. 1 од. зб., 1911, 1914 рр.............................54
* Олександрівська повітова землевлаштувальна комісія, м. Олександрівськ Катеринославської губернії. 1 од. зб.,1893 р. (до Держархіву
Запорізької області, 1958 р.)
Міуський окружний землемір, сл. Голодаївка Міуського округу Області Війська Донського. 19 од. зб., 1846, 1848, 1860, 1861, 1865, 1866,
1873 рр......................................................................................................63
Хімічний завод фірми “Олів’є Пієтт”, сел. Дружківка Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 42 од. зб., 1915–1919 рр..............53
Контора Є. Л. Веллера, представника у Варшаві, Олександро-Василівського механічного солеварного заводу товариства братів Гольберг
у м. Слов’янську Харківської губернії. 2 од. зб., 1910–1912 рр............. 59
Бахмутський з’їзд світових суддів Катеринославської губернії.
2 од. зб., 1917 р.........................................................................................48
Маріупольське духовне училище, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1854 р....................................65
*****
Хімічний завод товариства Південно-Російської кам’яновугільної
промисловості, сел. Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської
губернії. 4 од. зб., 1915–1919 рр.............................................................54

№ Ф–166
№ Ф–167
№ Ф–168
№ Ф–169
№ Ф–170
№ Ф–171
№ Ф–172
№ Ф–173
№ Ф–174
№ Ф–175
№ Ф–176
№ Ф–177
№ Ф–178
№ Ф–179
№ Ф–180
№ Ф–181
№ Ф–182
№ Ф–183
№ Ф–184
№ Ф–185
№ Ф–186
№ Ф–187
№ Ф–188
№ Ф–189

403

*****
Гірничопромислове і торговельне акціонерне товариство Е. П. Шредера, сел. Мушкетове Макіївської волості Таганрозького округу Області
Війська Донського. 2 од. зб., 1914–1916 рр...........................................52
Інспектор народних училищ Бахмутського повіту, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1886–1906 рр....65
*****
Колекція документів акціонерних товариств Донбасу, вилучених із
сейфів Харківських банків. 2 од. зб., 1892, 1910–1917 рр...................69
Вургафт Давид Борисович – інженер-металург. 51 од. зб., 1904–
1917 рр......................................................................................................68
Пристав заводів “Російський Провіданс” і Нікополь-Маріупольського
товариства, ст. Сартана Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1914–1916 рр.................................................................48
Окружний інженер Макіївського гірничого округу, сел. Дмитрієвськ
Макіївської волості Таганрозького округу Області Війська Донського.
1 од. зб., 1914 р.........................................................................................57
Краматорське металургійне товариство, ст. Краматорська Харківської
губернії. 1 од. зб., 1915 р.........................................................................58
Маріупольське відділення Державного банку, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1915,
1916 рр......................................................................................................62
Дружківський цукробуряковий і рафінадний завод торгового дому
“Мартиніан Борисівський із синами”, ст. Дружківка Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1881–1888 рр................59
Єврейська релігійна громада, м. Сталіно Сталінського округу. 3 од. зб.,
1910–1928 рр............................................................................................67
Товариство заводу вогнетривких виробів ім. М. А. Ковалевського,
м. Часов-Яр Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1913 р........................................................................................................59
Рудник Рутченкове Рутченківського гірничого і промислового товариства, сел. Рутченкове Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб. 1892 р..........................................................................................55
Дебальцівське сільське управління, с. Дебальцевка Григор’ївської
(Кривий Ріг) волості Олександрівського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1917 р.............................................................................47
Колекція документів Г. В. Юдина. 5 од. зб., 1857, 1859, 1862–1870,
1874 рр......................................................................................................69
Рада управління Катерининської залізниці. 2 од. зб., 1914 р...............59
Управління будівництва 2-ї Катерининської залізниці. 2 од. зб., 1886,
1901, 1902 рр............................................................................................59
Правління акціонерного товариства кам’яновугільних копалень,
с. Григорівка-Гришино. 1 од. зб., 1917, 1918 рр....................................52
Акціонерне товариство Ясиновських антрацитових рудників, ст. Лобовські копальні Катерининської залізниці Донецького басейну. 1 од. зб.,
1918 р........................................................................................................52
Завод Є. М. Фарке, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської
губернії. 1 од. зб., 1916, 1917 рр.............................................................54
Маріупольський повітовий суд, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Новоросійської губернії. 1 од. зб., 1795, 1797 рр..................................48
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Зайцево Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 35 од. зб., 1875–
1876, 1880–1887, 1889–1897, 1899–1913, 1915–1919 рр......................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Государів Байрак Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
37 од. зб., 1880, 1882, 1888–1901, 1903–1922 рр. ................................ 67
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Троїцька церква Новопавлівського благочинія Донської духовної консисторії, сел. Калинівський Таганрозького округу Області Війська
Донського. 22 од. зб., 1882–1883, 1888–1889, 1891–1923 рр...............67
Воскресенська церква Харківської духовної консисторії, м. Слов’янськ
Ізюмського повіту Харківської губернії. 51 од. зб., 1870–1919 рр......67
Троїцька церква Харківської духовної консисторії, м. Слов’янськ
Ізюмського повіту Харківської губернії. 48 од. зб., 1869–1909, 1911–
1919 рр......................................................................................................67
Всесвятська церква Харківської духовної консисторії, м. Слов’янськ
Ізюмського повіту Харківської губернії. 49 од. зб., 1863, 1868–
1919 рр......................................................................................................67
Миколаївська церква Харківської духовної консисторії, слобода Миколаївка Ізюмського повіту Харківської губернії. 28 од. зб., 1872–1876,
1882–1909, 1911–1920 рр.........................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Харківської духовної консисторії,
с. Привілля Ізюмського повіту Харківської губернії. 16 од. зб., 1861–
1889, 1892–1919 рр..................................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Харківської духовної консисторії,
с. Райгородок Ізюмського повіту Харківської губернії. 11 од. зб., 1853–
1863, 1871–1920 рр..................................................................................67
Олександро-Невська церква Харківської духовної консисторії, с. РайОлександрівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 19 од. зб.,
1862–1920 рр............................................................................................67
Василівська церква Харківської духовної консисторії, с. Сергіївка
Ізюмського повіту Харківської губернії. 16 од. зб., 1853–1903, 1905–
1913, 1915,1916, 1918 рр.........................................................................67
Василівська церква Харківської духовної консисторії, с. Чарівне Ізюмського повіту Харківської губернії. 8 од. зб., 1884–1919 рр.................67
Церква Іоанна Предтечи Харківської духовної консисторії, с. Знаменка
Ізюмського повіту Харківської губернії. 16 од. зб., 1865–1885, 1895–
1919 рр......................................................................................................67
Покровська церква Харківської духовної консисторії, с. Маяки Ізюмського повіту Харківської губернії. 17 од. зб., 1871–1921 рр...............67
Покровська церква Харківської духовної консисторії, с. Алисівка
Ізюмського повіту Харківської губернії. 7 од. зб., 1855–1908 рр........67
Церква Преображенська Харківської духовної консисторії, сл. Билбасівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 18 од. зб., 1858–
1919 рр......................................................................................................67
Різдво-Богородицька церква Харківської духовної консисторії,
с. Христище Ізюмського повіту Харківської губернії. 12 од. зб., 1872–
1922 рр......................................................................................................67
Церква скорботних радощів Харківської духовної консисторії, сл. Богородичне Ізюмського повіту Харківської губернії. 11 од. зб., 1871–
1887, 1892–1896, 1901–1909, 1912–1919 рр..........................................67
Іл’їнська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Темрюк
Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 24 од. зб., 1856–
1921 рр......................................................................................................67
** Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Сартана Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб.,
1878–1900 рр. до ф. Ф-216
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Нікольське (станиця Нікольська) Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 17 од. зб., 1862–1863, 1865–1874, 1878–1887,
1891–1908, 1913–1920 рр........................................................................67
Федоро-Стратилатівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Мала Янисоль Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 34 од. зб., 1855–1909, 1911–1920 рр.......................................67
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Костянтино-Оленівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Чердакли Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
16 од. зб., 1868–1921 рр...........................................................................67
Синагога міста Маріуполя Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 40 од. зб., 1866–1870, 1875–1879, 1884–1895, 1897–1902,
1904–1922 рр............................................................................................67
Марія Магдалинівська церква Катеринославської духовної консисторії,
м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 29
од. зб., 1872–1876, 1885–1896, 1899, 1902–1908, 1911–1919 рр..........67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 26 од. зб.,
1870–1878, 1882–1889, 1893–1898, 1900–1903, 1907–1912, 1915–
1921 рр......................................................................................................67
Церква Різдва Богородиці Катеринославської духовної консисторії,
м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
17 од. зб., 1865–1888, 1901–1902, 1905–1906, 1908, 1910–1919,
1921 рр......................................................................................................67
Соборна Харлампієвська церква Катеринославської духовної консисторії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 38 од. зб., 1869–1876, 1879–1901, 1903–1907, 1909–1918, 1920–
1921 рр......................................................................................................67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Сартана Олександрівського, з 1874р. – Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 25 од. зб., 1867–1870, 1876–1878, 1885–1896,
1898, 1901–1911, 1913–1915, 1917–1920 рр...........................................67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Старий
Крим Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 20 од. зб.,
1862–1870, 1877–1896, 1912–1918 рр....................................................67
** Вознесенська церква Харківської духовної консисторії, с. Ничипірівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 1 од. зб.,1886–1892 рр.
до ф.Ф-317................................................................................................
Преображенський молитовний будинок Катеринославської духовної
консисторії, с. Кодемо Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб., 1864–1867, 1870–1873, 1879–1880, 1882–1905, 1910–
1917, 1919–1923 рр..................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Покрівське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 30 од. зб.,
1862–1863, 1866–1867, 1869–1873, 1878–1886, 1888–1897, 1899–1907,
1909–1913, 1915–1918 рр........................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Луганське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 28 од. зб.,
1876–1882, 1884–1890, 1892–1894, 1896–1899, 1900–1902, 1904–1906,
1911–1914, 1916–1919 рр.........................................................................67
Митрофанівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Златоустівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
18 од. зб., 1865–1883, 1886–1888, 1890–1912, 1914–1919 рр...............67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Єгорівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
12 од. зб., 1862–1864, 1883, 1893–1897, 1902–1904, 1910–1911, 1913–
1919 рр......................................................................................................67
Петропавловська церква (молитовний будинок) Катеринославської
духовної консисторії, с. Апостолівка Стретенської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1854–1870, 1892,
1897–1898, 1907–1915 рр........................................................................67
Миколаївський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, с. Кирилівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 16 од. зб., 1866–1892, 1898–1919 рр...........................................67
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Миколаївський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, с. Ольгинка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 33 од. зб., 1861–1872, 1874–1883, 1879, 1883, 1885–1892, 1894–
1897, 1901–1904, 1906–1908, 1910, 1912–1919 рр................................67
** Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Олексіївка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
1 од. зб., 1862 р. до ф. Ф–102
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Стретенка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 12 од. зб.,
1868–1869, 1886–1918 рр........................................................................67
Іоано-Богословська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Іванівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
19 од. зб., 1875–1892, 1894–1906, 1908–1915, 1917, 1918 рр...............67
Молитовний будинок (церква) “Усіх святих” Катеринославської духовної консисторії, с. Анадоль Маріупольського повіту Катеринослав
ської губернії. 8 од. зб., 1871–1875, 1878–1885, 1890–1895, 1897, 1898,
1906–1915, 1919 рр..................................................................................67
** Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Гнатівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб., 1875–1889 рр. до ф. Ф-357
Різдво-Богородицька церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Валер’янівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
14 од. зб., 1865–1882, 1886–1887, 1891–1918 рр...................................67
Василівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Василівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб.,
1876–1883, 1886–1888, 1891–1894, 1896–1919 рр................................67
Стретенський молитовний будинок (церква) Катеринославської духовної консисторії, с. Добропілля Бахмутського повіту Катеринославської
губернії. 4 од. зб., 1879–1890, 1894–1895, 1911–1919 рр.....................67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Святогорівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 10 од. зб.,
1869–1885, 1893–1899, 1903–1904, 1917–1919 рр................................67
Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії, с. ТорськоОлексіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 11 од. зб.,
1865–1869, 1878–1879, 1896–1897, 1903, 1909–1911, 1915, 1916, 1919,
1920 рр......................................................................................................67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Криворіжжя Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 10 од. зб.,
1871–1897, 1904–1908, 1914–1919 рр....................................................67
Дмитрівська церква Харківської духовної консисторії, с. Золотий
Колодязь Ізюмського повіту Харківської губернії. 25 од. зб., 1861–
1919 рр......................................................................................................67
* Управління Північно-Донецької залізниці, м. Харків 2971 од. зб.,
1885–1917 рр. (до Управління Північно-Донецької залізниці, м. Донецьк)
Феодоро-Стратилатівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Петрівське Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
45 од. зб., 1861–1889, 1892–1909,1912–1920 рр....................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Залізне Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
23 од. зб., 1875–1883, 1886–1899, 1902–1906, 1909, 1912–1916,
1919 рр......................................................................................................67
Покровська церква Донської духовної консисторії, сл. Покрово-Кірєєво Таганрозького округу Області Війська Донського 30 од. зб., 1862–
1865, 1870–1874, 1887–1890, 1896–1903, 1906–1919 рр......................67
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Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Сонцеве Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 15 од.
зб., 1847–1850, 1852–1855, 1865–1881, 1886–1889, 1895–1904, 1906–
1918 рр......................................................................................................67
Дмитрівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Велика Каракуба Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од.
зб., 1881–1890, 1901–1909 рр..................................................................67
Кириаківська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Стила Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1895–
1897, 1905, 1907, 1913, 1917–1919 рр....................................................67
Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії, с. Новобахмутівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб.,
1871–1880, 1886–1888, 1909–1920 рр....................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Авдіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 34
од. зб., 1871–1872, 1875–1915, 1917–1919 рр........................................67
** Федоро-Стратилатівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Петрівське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,1871–1873 рр. до ф.Ф-240..................................................
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Архангельське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб.,
1876–1882, 1886–1897, 1900–1920 рр....................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Покровське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб.,
1869–1903 рр............................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с.
Ясинувата Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 20 од.
зб., 1878–1880, 1884–1885, 1893–1895, 1898, 1899, 1901–1903, 1910–
1919 рр......................................................................................................67
Предводитель дворянства Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1800 р.............................................................................45
Бахмутська дворянська опіка, м. Бахмут Катеринославського намісництва. 10 од. зб., 1784–1787, 1789, 1792–1794 рр...............................45
Слов’янська повітова дворянська опіка, м. Слов’янськ Слов’янського
повіту Слободсько-Української губернії. 65 од. зб., 1787–1797 рр.....45
Предводитель дворянства Слов’янського повіту, м. Слов’янськ
Слов’янського повіту Слободсько-Української губернії. 43 од. зб.,
1784–1797 рр............................................................................................45
Слов’янська управа благочиння, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Катеринославського намісництва. 108 од. зб., 1788–1789, 1792–
1793 рр......................................................................................................67
Слов’янський городничий, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Катеринославського намісництва. 118 од. зб., 1784–1788, 1790, 1792–1793,
1796–1797 рр............................................................................................45
Слов’янський повітовий землемір, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Слободсько-Української губернії. 54 од. зб., 1784–1787, 1789–1791,
1793, 1795–1797 рр..................................................................................63
Стряпчий Слов’янського повіту, м. Слов’янськ Слов’янського повіту
Катеринославського намісництва. 19 од. зб., 1790, 1793–1795 рр......46
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, станиця Новомиколаївська Таганрозького округу Області Війська Донського. 45 од.
зб., 1867–1869, 1871–1877, 1879–1881, 1883–1886, 1888–1895, 1897,
1899–1920 рр............................................................................................67
Георгіївська церква Харківської духовної консисторії, слобода Попівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 21 од. зб., 1864–1867, 1870–
1879, 1884–1896, 1900–1913, 1915, 1916, 1918–1920 рр......................67
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Вознесенська церква Харківської духовної консисторії, слобода Торcька Купянського повіту Харківської губернії. 28 од. зб., 1859–1862,
1866–1874, 1876–1920 рр........................................................................67
Різдво-Богородицька церква Харківської духовної консисторії, слобода Щурово Ізюмського повіту Харківської губернії. 6 од. зб., 1871–
1921 рр......................................................................................................67
Миколаївська церква Харківської духовної консисторії, слобода
Дробишеве Ізюмського повіту Харківської губернії. 15 од. зб., 1879–
1920 рр......................................................................................................67
Троїцька церква Харківської духовної консисторії, слобода Крива
Лука Ізюмського повіту Харківської губернії. 8 од. зб., 1870–1882,
1884–1892, 1911–1921 рр.........................................................................67
Григорівська церква Харківської духовної консисторії, слобода Новоселівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 9 од. зб., 1876–1895,
1915–1928 рр............................................................................................67
Церква Іоанна Милостивого Харківської духовної консисторії, слобода
Рубцеве Ізюмського повіту Харківської губернії. 15 од. зб., 1871–1900,
1907–1921 рр............................................................................................67
Петро-Павлівська церква Харківської духовної консисторії, слобода
Лиман Ізюмського повіту Харківської губернії. 24 од. зб., 1843–1849,
1855–1869, 1876–1893, 1899–1900, 1903–1917 рр................................67
Миколаївська церква Харківської духовної консисторії, слобода Ямпіль Ізюмського повіту Харківської губернії. 15 од. зб., 1865–1914,
1916–1922 рр............................................................................................67
Трьохсвятительська церква Донської духовної консисторії, сел. Олексієво-Леонове Таганрозького округу Області Війська Донського. 33 од.
зб., 1868–1895, 1897, 1901–1904, 1906, 1907, 1909–1919 рр................67
Різдво-Богородицька церква Донської духовної консисторії, слобода
Степанівка Маринівської волості Області Війська Донського. 23 од. зб.,
1870–1920 рр............................................................................................67
Катеринінська церква Донської духовної консисторії, слобода Маринівка Маринівської волості Області Війська Донського. 11 од. зб.,
1855–1865, 1870–1873, 1876–1887, 1889, 1893–1911 рр.......................67
Церква “Усіх святих” Катеринославської духовної консисторії, с. Всесвятське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1887, 1891–1894 рр..................................................................................67
Троїцька церква Донської духовної консисторії, слобода Грабове Області Війська Донського. 24 од. зб., 1856–1875, 1878–1896, 1901–1910,
1913–1917, 1924–1926 рр........................................................................67
** Богородицька церква Донської духовної консисторії, слобода
Дмитрієвка Області Війська Донського. 7 од. зб.,1873–1894 рр. до
ф. Ф-20
** Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Григорівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб., 1871–1883 рр. до ф.Ф-226 и Ф-308
Олександро-Невська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Олексіївка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
6 од. зб., 1894–1896, 1901–1906. 1908, 1910–1918 рр...........................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Миколаївка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 21 од. зб.,
1869–1881, 1885–1919 рр........................................................................67
Олексіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Хрестівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб.,
1877–1881, 1884–1919 рр........................................................................67
Благовєщенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Благодатне Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
13 од. зб., 1876–1879, 1882–1888, 1890–1912, 1915 рр.........................67
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Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Богославка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 23 од. зб.,
1871–1903, 1907–1919 рр........................................................................67
** Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Михайлівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб., 1874–1882 рр. до ф.Ф-377
** Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с.
Сонцевка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1886–1899 рр. до ф. Ф-243
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Олександрінка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 9 од.
зб., 1875–1882, 1891–1893, 1895–1898, 1901, 1904, 1905, 1910–1913,
1917–1919 рр............................................................................................67
Воскресенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Новогнатівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
12 од. зб., 1895–1905, 1911–1916, 1918 рр.............................................67
** Пророко-Іллінська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Чермалик Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
1 од. зб.,1885 р. до ф.Ф-363
Преображенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Платонівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
5 од. зб., 1882–1884, 1897–1900, 1904, 1906–1907, 1914–1919 рр.......67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Володимирівка Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 8 од. зб., 1885–1919 рр.............................................................67
Різдво-Богородицька церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Петрівське Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
9 од. зб., 1877–1880, 1888–1894, 1901–1902, 1917 рр...........................67
** Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії, с. Новобахмутівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1886–1888 рр. до ф. Ф-246
Святодухівський молитовний будинок Катеринославської духовної
консисторії, с. Карлівка Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 12 од. зб., 1888–1918 рр...........................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Оленівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1883–
1900. 1907–1919 рр..................................................................................67
Успенська церква Донської духовної консисторії, слобода Успенка
Таганрозького округу Області Війська Донського. 38 од. зб., 1866–
1869, 1873–1890, 1892, 1893, 1895–1906, 1908, 1909, 1911–1915, 1917,
1918 рр......................................................................................................67
Різдво-Богородицька церква Донської духовної консисторії, слобода
Мокрий Єланчик Таганрозького округу Області Війська Донського.
11 од. зб., 1890–1897, 1905–1908, 1911–1913, 1915–1919, 1921,
1922 рр......................................................................................................67
Троїцька церква Донської духовної консисторії, слобода Мєшкове Таганрозького округу Області Війська Донського. 29 од. зб., 1867–1868,
1874–1915, 1917, 1919–1925 рр..............................................................67
Вознесенська церква Донської духовної консисторії, сел. Білоярівське Таганрозького округу Області Війська Донського. 26 од. зб., 1884–
1922 рр......................................................................................................67
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, слобода Амвро
сіївка Амвросіївської волості Таганрозького округу Області Війська
Донського. 27 од. зб., 1866–1871, 1890–1917, 1919–1922 рр...............67
Василівська церква Донської духовної консисторії, слобода Амвро
сіївка Амвросіївської волості Таганрозького округу Області Війська
Донського 31 од. зб., 1885–1903, 1905–1922 рр....................................67
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Покровська церква Донської духовної консисторії, слобода СтепаноКринська Таганрозького округу Області Війська Донського 41 од. зб.,
1867–1918 рр............................................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, сел. Дмитрієвка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1888, 1892, 1896 рр.......................................................67
** Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Нікольське Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб.,1900–1902 рр. до ф.Ф-208
Свято-Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії, с. Зачат’євка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб.,
1896–1909, 1913, 1914, 1919 рр..............................................................67
Олександро-Невська церква Харківської духовної консисторії,
сл. Новослов’янськ при станції Слов’янськ Ізюмського повіту Харківської губернії. 29 од. зб., 1895–1915, 1917–1920 рр.........................67
Архангело-Михайлівська церква Благочинія 1 округу, с. Архангель
ське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб.,
1901–1918 рр............................................................................................67
Рада товариства антрацитових підприємств Донецького басейну “Антрацитсоюз”, м. Харків 30 од. зб., 1917–1919 рр..................................72
Рада союзу кам’яновугільних підприємств Донбасу “Вуглесоюз”,
м. Харків. 45 од. зб., 1917–1919 рр.........................................................72
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 15 од. зб., 1871–
1920 рр......................................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Григорівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 26 од. зб.,
1809–1810, 1813–1817, 1833, 1865–1883, 1888–1901, 1904, 1906–1910,
1915, 1917–1919 рр..................................................................................67
Благовєщенська церква Катеринославської духовної консисторії,
м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 31 од. зб.,
1862–1888, 1893–1907, 1909–1919 рр....................................................67
Соборна Свято-Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
30 од. зб., 1866–1871, 1874–1879, 1883–1884, 1886, 1890–1897, 1899,
1900, 1903–1905, 1907,1908, 1910, 1912, 1913, 1916–1920 рр.............67
Олександро-Свірьська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Олександрівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 24 од. зб., 1875–1878, 1884–1896, 1899–1924 рр.............................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Корсунь Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 30 од. зб., 1857–
1891, 1894–1896, 1899–1907, 1909, 1911–1921 рр.................................67
Синагога м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1858–1873, 1883–1889, 1893, 1896–1898, 1908–1913,
1916 рр......................................................................................................67
Бахмутська римсько-католицька парафіяльна церква Тираспольської
римсько-католицької консисторії, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1861–1909, 1912, 1918 рр............67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 25 од. зб., 1869,
1870–1875, 1882–1909, 1912–1917 рр....................................................67
** Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Олексіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
1 од. зб.,1888–1890 рр. до ф. Ф-102
Вознесенська церква Харківської духовної консисторії, с. Никифорівка Рай-Олександрівської волості Ізюмського повіту Харківської губернії. 9 од. зб., 1876–1892, 1900–1909, 1913 рр.........................................67
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Флеровський Н. (Берві Василь Васильович) – російський просвітитель-демократ, соціолог, економіст. 25 од. зб., 1870–1945 рр..............69
Георгієвський молитовний будинок (церква) Катеринославської духовної консисторії, с. Костянтинівське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1856–1870, 1893–1896, 1898–1899,
1902–1904, 1906–1908 рр........................................................................67
Преображенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Серебрянка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 29 од.
зб., 1855–1859, 1865–1921 рр..................................................................67
** Покровська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Покровське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 4 од.
зб., 1893–1903 рр. до ф. Ф-250
Іоано-Предтечинська церква (молитовний будинок) Катеринославської
духовної консисторії, с. Ольховатка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії. 24 од. зб., 1843–1865, 1867–1868, 1871–1892,
1895–1896, 1898, 1900–1902, 1905,1906, 1910–1915, 1917,1918 рр....67
** Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Корсунь Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб.,
1864–1906 рр. до ф. Ф-312
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Селидівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 34 од. зб.,
1865–1868, 1872–1874, 1876–1881, 1883–1885, 1890–1920 рр............67
Рутченківське народне земське кураторство при Рутченково-Чулков
ських копальнях акціонерного товариства Брянських заводів,
с. Рутченково Юзівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1917–
1919 рр......................................................................................................46
** Варварівська церква Харківської духовної консисторії, с. Райське
Ізюмського повіту Харківської губернії. 1 од. зб., 1896 р. до ф. Ф-336
Вознесенська церква Харківської духовної консисторії, с. Нікольське
Ізюмського повіту Харківської губернії. 10 од. зб., 1863–1895, 1897–
1909, 1911–1919 рр...................................................................................67
Георгієвська церква Харківської духовної консисторії, с. Гола Долина
Ізюмського повіту Харківської губернії. 6 од. зб., 1884–1895, 1900–
1912 рр......................................................................................................67
** Дмитрівська церква Харківської духовної консисторії, с. Золотий
Колодязь Ізюмського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1888–1896 рр. до ф. Ф-238
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Званівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
18 од. зб., 1876–1883, 1890–1914, 1916–1920 рр...................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Луганське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 12 од. зб.,
1893, 1894, 1896–1899, 1901–1918, 1920,1921 рр.................................67
Архидияконо-Стефанівська церква Харківської духовної консисторії,
с. Біленьке Біленьківської волості Ізюмського повіту Харківської губернії. 44 од. зб., 1860–1898, 1901–1920 рр...........................................67
Покровська церква Харківської духовної консисторії, слобода
Білянська Ізюмського повіту Харківської губернії. 14 од. зб., 1881–
1919 рр......................................................................................................67
Миколаївська церква Харківської духовної консисторії, с. Шабельківка Ізюмського повіту Харківської губернії. 22 од. зб., 1855–1865,
1872–1915 рр............................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, сел.
Дружківка-Донецька Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
13 од. зб., 1896–1903, 1905–1914 рр.......................................................67

№ Ф-336
№ Ф-337
№ Ф-338
№ Ф-339
№ Ф-340
№ Ф-341
№ Ф-342
№ Ф-343
№ Ф-344
№ Ф-345
№ Ф-346
№ Ф-347
№ Ф-348
№ Ф-349
№ Ф-350

№ Ф-351
№ Ф-352
№ Ф-353

412

Свято-Варварівська церква Харківської духовної консисторії, с. Райське Ізюмського повіту Харківської губернії. 9 од. зб., 1888–1889, 1895–
1915, 1919 рр............................................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, сел. Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
12 од. зб., 1891–1895, 1899–1900, 1903–1918 рр...................................67
Миколаївський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, с. Яковлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб., 1900–1920 рр.....................................................................67
Троїцька церква Донської духовної консисторії, слобода Харцизька
Троїцько-Харцизької волості Таганрозького округу Області Війська
Донського. 21 од. зб., 1865–1922 рр.......................................................67
Живоноснівська церква Донської духовної консисторії, сл. Зуївка
Таганрозького округу Області Війська Донського. 18 од. зб., 1865–
1919 рр......................................................................................................67
Петропавлівська церква Донської духовної консисторії, станція Харцизьк Таганрозького округу Області Війська Донського. 8 од. зб.,
1903,1904, 1906, 1908–1919 рр...............................................................67
Пророко-Іллінська церква Харківської духовної консисторії, с. Лозовате Ізюмського повіту Харківської губернії. 5 од. зб., 1900–1911,
1916 рр......................................................................................................67
Миколаївський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, станція Костянтинівка Бахмутського повіту Катеринослав
ської губернії. 11 од. зб., 1902–1908, 1910–1914, 1917–1920 рр..........67
Петро-Павлівський молитовний будинок Катеринославської духовної
консисторії, сел. Єнакієве Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 10 од. зб., 1900–1910, 1912–1913 рр...........................................67
Церква Владимирської Божої Матері Катеринославської духовної консисторії, с. Іллінка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
9 од. зб., 1870–1871, 1882–1896, 1899–1912, 1915, 1917–1918 рр.......67
Федорівської Божої Матері церква Донської духовної консисторії,
слобода Дмитрівка Таганрозького округу Області Війська Донського.
20 од. зб., 1895–1896, 1898–1903, 1906–1911, 1913–1915 рр...............67
Різдво-Богородицька церква Харківської духовної консисторії,
с. Закітне Ізюмського повіту Харківської губернії. 6 од. зб., 1900–
1922 рр......................................................................................................67
Ольгинська церква Донської духовної консисторії, сел. МануйловоОріхівське Артемівської волості Таганрозького округу Області Війська Донського. 13 од. зб., 1899–1906, 1909, 1910, 1913–1918 рр...........67
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, слобода Дмитрієвка Таганрозького округу Області Війська Донського. 15 од. зб., 1896–
1897, 1903–1920 рр..................................................................................67
Різдво-Богородицька церква Донської духовної консисторії, слобода
Орлово-Ольхівська Таганрозького округу Області Війська Донського.
22 од. зб., 1868–1877, 1887–1889, 1893–1894, 1897–1899, 1902–1910,
1913–1918 рр............................................................................................67
Олександро-Невська церква Донської духовної консисторії, слобода
Павлово-Хрещатинська Таганрозького округа Області Війська Дон
ського. 8 од. зб., 1893–1905, 1909, 1913–1917 рр..................................67
Петропавлівська церква Донської духовної консисторії, хутір Кривокоський Таганрозького округу Області Війська Донського. 7 од. зб.,
1897, 1900, 1904, 1907, 1910, 1912, 1913, 1916,1917 рр.......................67
Введенська церква Донської духовної консисторії, слобода Павлопіль
Таганрозького округу Області Війська Донського. 5 од. зб., 1893–1897,
1909, 1912–1918 рр..................................................................................67
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Покровська церква Донської духовної консисторії, сел. Ольховчик
Олексієво-Орловської волості Міуського, з 1887р.-Таганрозького
округу Області Війська Донського. 16 од. зб., 1868–1886, 1890–
1918 рр......................................................................................................67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Олександрове Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 11 од. зб.,
1857–1863, 1884–1886, 1893–1920 рр....................................................67
Олександро-Невська церква Харківської духовної консисторії, с. Олександрівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 35 од. зб., 1869–
1918 рр......................................................................................................67
Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Гнатівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 22 од. зб.,
1860–1867, 1874–1883, 1886, 1889–1893, 1895–1902, 1904–1906, 1911–
1915, 1918–1919 рр..................................................................................67
Преображенська церква Донської духовної консисторії, сел. Конькове Олександрівської волості Таганрозького округу Області Війська Донського. 18 од. зб., 1882–1893, 1896–1910, 1913–1917, 1920–
1923 рр......................................................................................................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Нова
Карань Каранської волості Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 8 од. зб., 1886–1887, 1892–1896, 1899–1901, 1903–1918 рр... 67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Ласпа
Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 17 од. зб., 1869,
1871–1874, 1876–1877, 1880–1920 рр....................................................67
Одигитрієвська церква Донської духовної консисторії, слобода Олександрівка-Грекове Таганрозького округу Області Війська Донського.
25 од. зб., 1870–1914, 1916–1917, 1919–1921 рр...................................67
Гринтальська Римсько-Католицька церква Гринтальського РимськоКатолицького вікаріату, с. Гринталь Таганрозького округу Області Війська Донського. 3 од. зб., 1899–1901, 1906–1922 рр.............................67
Пророко-Іллінська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Чермалик Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
15 од. зб., 1874–1875, 1883–1886, 1888–1889, 1893–1907, 1909–1915,
1917–1920 рр............................................................................................67
Костянтино-Оленівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Карань Каранської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 30 од. зб., 1867–1904, 1909–1911, 1913, 1916–
1919 рр......................................................................................................67
Казанська церква Донської духовної консисторії, слобода КузнецовоМихайлівка Таганрозького округу Області Війська Донського. 15 од. зб.,
1877–1880, 1883–1903, 1905–1915, 1917 рр..........................................67
Розенфельдський молитовний будинок Розенфельдського приходу, колонія Розенфельд Таганрозького округу Області Війська Донського.
20 од. зб., 1886–1918 рр...........................................................................67
Покровська церква Донської духовної консисторії, слобода Приют Таганрозького округу Області Війська Донського. 17 од. зб., 1867–1880,
1884–1888, 1893–1898, 1901, 1903–1920, 1922–1926 рр......................67
Успенська церква Донської духовної консисторії, рудник на Богодухівській балці Області Війська Донського. 28 од. зб., 1896–1897,
1899–1902, 1904–1909, 1912–1920 рр....................................................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, рудник
Вознесенський Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 17
од. зб., 1898–1902, 1904–1907, 1909–1914, 1916, 1919,1920 рр...........67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, рудник Рутченківський Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
20 од. зб., 1894–1895, 1900–1914, 1916–1920 рр...................................67

№ Ф-371
№ Ф-372
№ Ф-373
№ Ф-374
№ Ф-375
№ Ф-376
№ Ф-377
№ Ф-378
№ Ф-379
№ Ф-380
№ Ф-381
№ Ф-382
№ Ф-383
№ Ф-384
№ Ф-385
№ Ф-386
№ Ф-387
№ Ф-388
№ Ф-389

414

Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, сел.
заводу “Російський Провіданс” Маріупольського повіту Катеринослав
ської губернії. 19 од. зб., 1901–1921 рр..................................................67
Олександро-Невська церква Катеринославської духовної консисторії,
сел. Ртутний рудник Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
8 од. зб., 1901–1908, 1912–1920 рр.........................................................67
Акилинська церква Харківської духовної консисторії, с. Некременне
Ізюмського повіту Харківської губернії. 13 од. зб., 1858–1872, 1883–
1900, 1902–1917 рр..................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, сел.
Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 22 од. зб.,
1895–1908. 1910–1912, 1914–1920 рр....................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Михайлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 11 од. зб.,
1892–1895, 1898–1915 рр........................................................................67
Осієвська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Пречистівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб.,
1896–1900, 1903–1919 рр........................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Михайлівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 14 од. зб., 1874–1882, 1890, 1892, 1894–1918 рр.............................67
Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Галицинівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 11 од. зб.,
1890–1909, 1911–1920 рр.........................................................................67
Олександро-Невська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Олександрівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
11 од. зб., 1890–1896, 1898–1901, 1910–1913, 1915–1918 рр...............67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Богоявленка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб.,
1896–1919 рр............................................................................................67
Святодухівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Максиміліанівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 10 од. зб., 1893–1898, 1901–1919 рр.................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Єлизаветівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 3 од.
зб., 1908, 1911–1919 рр............................................................................67
** Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Костянтинівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб.,1893–1904 рр. до ф.Ф-319
Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Павлівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
12 од. зб., 1889–1890, 1894–1919 рр.......................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Катеринівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб.,
1891, 1894–1907, 1911–1912, 1918 рр.....................................................67
Церква Казанської Божої Матері Катеринославської духовної консисторії, с. Мар’їнка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
10 од. зб., 1863–1865, 1871–1872, 1890–1892, 1895–1918 рр...............67
Ахтирсько-Богородична церква Катеринославської духовної консисторії, с. Михайлівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 23 од. зб.,
1866–1919 рр............................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Новоселівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб.,
1904–1905, 1908–1911, 1913–1922 рр.....................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Землянки Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб.,
1870–1873, 1882–1885, 1891–1898, 1904–1912, 1916–1918 рр............67
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** Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Ясинівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1902, 1903 рр. до ф. Ф-251......................................................................
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, Берестово-Богодуховський рудник Макіївської волості Таганрозького округу Області
Війська Донського. 13 од. зб., 1906–1918 рр.........................................67
Шидловське відділення парафії Людвигсталь Санкт-Петербурзької
євангельсько-лютеранської консисторії, с. Шидлово Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1898–1921 рр................67
Цвинтарна церква Катеринославської духовної консисторії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб.,
1900–1909, 1911–1922 рр.........................................................................67
Архід’яконо-Стефанівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Степанівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
5 од. зб., 1881–1884, 1891–1893, 1897–1899, 1906, 1911–1912 рр.......67
Іоано-Предтечинська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Іванівське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 11 од. зб.,
1882–1905, 1909–1920 рр........................................................................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, рудник
Харламівський Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб.,
1899–1911 рр.............................................................................................67
Кирило-Мефодіївська церква Харківської духовної консисторії, с. Райгородок Купянського повіту Харківської губернії. 1 од. зб., 1906 р....67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Гришино Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 19 од. зб., 1878–
1919 рр......................................................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Мурав’ївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5
од. зб., 1898–1916 рр................................................................................67
Різдво-Богородична церква Катеринославської духовної консисторії, с.
Новоекономічне Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 20
од. зб., 1866–1918 рр................................................................................67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Гродівка
Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб., 1872–1884,
1889–1909, 1912,1913, 1915–1919 рр.....................................................67
Свято-Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Сергіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 30 од.
зб., 1867–1920 рр......................................................................................67
** Мирнодолинська церква Харківської духовної консисторії, с. Мирна Долина Ізюмського повіту Харківської губернії. 1 од. зб., 1882–1884
рр. до ф. Ф-356
Предтечінська церква Донської духовної консисторії, слобода
Артемівка-Янова Таганрозького округу Області Війська Донського.
7 од. зб., 1871, 1873, 1884–1887, 1892, 1905–1909, 1911,1912, 1914–
1916 рр......................................................................................................67
Митрофанівська церква Новопавлівського благочинія Донської єпархії
Донської духовної консисторії, сел. Нижньоханженківське Макіївської
волості Таганрозького округу Області Війська Донського. 24 од. зб.,
1876–1919 рр............................................................................................67
Миколаївський молитовний будинок Донської духовної консисторії,
рудник Франко-Російського анонімного товариства Берестово-Крин
ських кам’яновугільних копалень Таганрозького округу Області Війська Донського. 9 од. зб., 1904–1906, 1910, 1911, 1913–1917, 1919,
1920 рр......................................................................................................67
Одигитрієвська церква Донської духовної консисторії, сел. Грузько-Ломовський Троїцько-Харцизької волості Таганрозького округу
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Області Війська Донського. 8 од. зб., 1903,1904, 1910–1911, 1914–
1917 рр......................................................................................................67
Миколаївський молитовний будинок Донської духовної консисторії,
рудник Катеринівського гірничопромислового товариства Таганрозького округу Області Війська Донського. 9 од. зб., 1903–1907, 19091911, 1913, 1916, 1917 рр.........................................................................67
Різдво-Богородична церква Харківської духовної консисторії, слобода
Попівка Купянського повіту Харківської губернії. 1 од. зб., 1896, 1899,
1901 рр......................................................................................................67
Петропавлівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Трипілля Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб.,
1903–1921 рр............................................................................................67
Архангело-Михайлівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Зайцево Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од.
зб., 1908, 1911–1913 рр............................................................................67
Петропавлівська церква Маріупольського міського благочинія Катеринославської духовної консисторії, сел. заводу Нікополь-Маріупольського гірничого і металургійного товариства Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 10 од. зб., 1904–1908, 1911–1918 рр......67
Трьохсвятительська церква Донської духовної консисторії, сел. Василівський Таганрозького округу Області Війська Донського. 14 од. зб.,
1904–1922 рр............................................................................................67
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, сел. Григорівське
2 Таганрозького округу Області Війська Донського. 7 од. зб., 1907–
1909, 1912–1914, 1916–1919 рр..............................................................67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Бешеве Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 10 од. зб.,
1884, 1897–1899, 1902, 1903, 1907, 1909, 1914, 1919, 1921–1928 рр. 67
Федоро-Стратилатівська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Костянтинопіль Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 13 од. зб., 1885–1887, 1889–1893, 1900–1924 рр...................67
Свято-Троїцька церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Старий Керменчик Олександрівського, з 1874 р. – Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 22 од. зб., 1868–1870, 1877–1919 рр... 67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Новопетриківка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб.,
1874–1905, 1908–1917, 1919–1921 рр....................................................67
Успенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Улакли
Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1866–
1870, 1908–1919 рр..................................................................................67
Маринінська церква (молитовний будинок) Катеринославської духовної консисторії, с. Комар Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 25 од. зб., 1857–1915, 1917–1920 рр.......................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Євгенівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб.,
1905, 1908–1910, 1913, 1915,1916 рр.....................................................67
Георгіївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Велика
Янисоль Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 24 од. зб.,
1869, 1871–1879, 1883–1901, 1904–1915, 1917–1922 рр......................67
Преображенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Богатир Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
13 од. зб., 1848–1853, 1861–1864, 1871–1874, 1892–1921 рр...............67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Майорське Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
14 од. зб., 1880–1918, 1921,1922 рр........................................................67
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Андрія Первозваного церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Андріївка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
3 од. зб., 1882–1885, 1902–1904, 1919–1920 рр.....................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Нова
Каракуба Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 13 од.
зб., 1863–1913,1916 рр.............................................................................67
Різдво-Богородична церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Андріївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 25 од.
зб., 1865–1880, 1902–1918 рр..................................................................67
Миколаївська церква Донської духовної консисторії, Макар’ївський
рудник Макіївської волості Таганрозького округу Області Війська
Донського. 14 од. зб., 1906–1920 рр.......................................................67
Ольгинський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, рудник Лідіївський Григорівської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1912–1919 рр........................67
Олександро-Невська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Авдотьїне Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
34 од. зб., 1864–1884, 1887–1907, 1910–1918 рр...................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, ст. Авдіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 13 од. зб.,
1903–1912, 1914,1915, 1917–1920 рр.....................................................67
Іоано-Предтечинська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Новоселівка Друга Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
7 од. зб., 1907–1914, 1916–1919, 1922–1924 рр.....................................67
Преображенська церква Катеринославської духовної консисторії,
м. Юзівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 74 од. зб.,
1884–1886, 1888–1920 рр........................................................................67
Макар’ївська церква Катеринославської духовної консисторії, Щербинівський рудник Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
13 од. зб., 1905–1919 рр...........................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, ст. Юзове Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1913–
1920 рр......................................................................................................67
Олександрінська церква-школа Катеринославської духовної консисторії, рудник Вєтка Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
19 од. зб., 1897–1920 рр...........................................................................67
Молитовний будинок св. Василя Великого Катеринославської духовної консисторії, ст. Хацапетівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1906–1911 рр........................................................67
Юзівська римсько-католицька парафіяльна церква (костьол) Тираспольської римсько-католицької духовної консисторії, м. Юзівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1904–1923 рр..........67
Олександро-Невська церква Катеринославської духовної консисторії,
ст. Дебальцеве Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 18 од.
зб., 1899–1914, 1916–1920 рр..................................................................67
Олексіївська церква Катеринославської духовної консисторії,
сел. Дмитрієвське Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
8 од. зб., 1909–1911, 1913–1918 рр.........................................................67
Єнакіївська римсько-католицька церква Тираспольської римсько-католицької духовної консисторії, м. Єнакієве Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб., 1905–1920 рр....................................67
Свято-Покровська старообрядницька церква Катеринославської духовної консисторії, с. Ольховатка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1904–1917 рр........................................67
Покровський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, сел. Олександро-Полонське Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1903–1904, 1909–1912, 1914 рр..........67
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Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Вєровка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1910, 1918 рр............................................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, при
Петровських заводах Російсько-бельгійського металургійного товариства (сел. Єнакієве) Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1980–1910, 1914–1915, 1917, 1919 рр...............................67
Покровська церква Харківської духовної консисторії, сл. Селімовка
Ізюмського повіту Харківської губернії. 18 од. зб., 1884–1899, 1912–
1920 рр......................................................................................................67
Покровська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Карлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1889–
1925 рр......................................................................................................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, хутір
Клинове Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1912–1920 рр............................................................................................67
Парафія села Берестового Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1912–1920 рр.................................................................67
Менонітська церковна парафія, колонія Калинове Бахмутського повіту
Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1902–1923 рр............................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Новотроїцьке Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб.,
1908–1921 рр............................................................................................67
Троїцька церква Донської духовної консисторії, сел. Дмитрієвськ
Таганрозького округу Області Війська Донського. 6 од. зб., 1917–
1920 рр......................................................................................................67
Молитовний будинок “Усіх святих” Донської духовної консисторії,
сел. Дмитрієвськ Таганрозького округу Області Війська Донського. 28
од. зб., 1899–1905, 1907–1916 рр............................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Нікольське Павлівської волості Маріупольського повіту Катеринослав
ської губернії. 5 од. зб., 1900–1902, 1904–1919 рр................................67
Іоано-Богословська церква Донської духовної консисторії, сел. Ремівка Маринівської волості Таганрозького округу Області Війська Дон
ського. 4 од. зб., 1913–1917, 1919,1920, 1923 рр...................................67
Костянтино-Оленівська церква Катеринославської духовної консисторії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1913–1918, 1920,1921 рр....................................................67
Макіївська римсько-католицька церква Макіївського римсько-католицького вікаріату Бердянського деканату Тираспольської римсько-католицької духовної консисторії, сл. Макіївка Макіївської волості Таганрозького округу Області Війська Донського. 1 од. зб., 1917, 1919 рр.......... 67
Миколаївський молитовний будинок Катеринославської духовної консисторії, Маріуполь-порт Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 5 од. зб., 1914, 1921 рр.............................................................67
Іллінська церква Донської духовної консисторії, сел. МиколаївоІванівське Таганрозького округу Області Війська Донського. 2 од. зб.,
1911, 1914–1921 рр...................................................................................67
Миколаївський молитовний будинок при станції Амвросіївка Донської
єпархіальної ради. 1 од. зб., 1919–1923 рр............................................67
Миколаївський молитовний будинок при станції Ясинувата Бахмут
ського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1918–1920 рр....67
Іоано-Богословська церква Харківської духовної консисторії, с.
Піскунівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 2 од. зб., 1910–
1922 рр......................................................................................................67
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Різдво-Богородицька церква Донецької духовної консисторії, сел. Талаківське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1915,1916 рр.............................................................................................67
Катеринінська грецька церква Катеринославської духовної консисторії
міста Маріуполя Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
6 од. зб., 1912–1921 рр.............................................................................67
Маріупольська римсько-католицька церква Тираспольської римсько-католицької духовної консисторії, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1895–1899, 1905–1921 рр........67
Казанська церква Харківської духовної консисторії, с. Ярове Ізюм
ського повіту Харківської губернії. 1 од. зб., 1911, 1913 рр.................67
Різдво-Богородична церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Олександрінське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 6 од. зб., 1871–1877, 1879–1881, 1883–1886, 1888, 1895–1897, 1903,
1904, 1910 рр............................................................................................67
Вознесенська церква Донської духовної консисторії при станції Іловайськ Таганрозького округу Області Війська Донського. 4 од. зб.,
1912–1919 рр............................................................................................67
Пантелеймонівська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Ново-Бешеве Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
1 од. зб., 1912–1920 рр.............................................................................67
Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, ст. Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб.,
1906,1907, 1912–1920 рр.........................................................................67
Оріхуватська громада російських християн-баптистів євангельського
сповідання, с. Оріхуватка Ізюмського повіту Харківської губернії. 1 од. зб.,
1906–1907, 1912–1919 рр........................................................................67
Бергтальська римсько-католицька церква, с. Бергталь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1888–1920 рр............67
Миколаївська церква с. Дебальцеве 3-го Благочининського округу
Олександрівського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1902–
1904 рр......................................................................................................67
Миколаївський молитовний будинок станції Мушкетове Таганрозького округу Області Війська Донського. 2 од. зб., 1918,1919 рр.............67
Молитовні будинки при шахтах сел. Горлівки Катеринославської духовної консисторії Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
5 од. зб., 1911–1919 рр.............................................................................67
Свято-Макар’ївська церква Катеринославської духовної консисторії,
сел. Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1918,1919 рр.............................................................................................67
Церква святого Андрія Критського Катеринославської духовної консисторії, с. Мирна Долина Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1911,1912, 1914–1920 рр..............................................67
Сурово-Лозова громада християн-баптистів євангельського віросповідання Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1918 р.........................................................................................................67
Євангельсько-лютеранська парафія колонії Малої Орловки Таганрозького округу Області Війська Донського. 1 од. зб., 1911–1920 рр........67
Молитовний будинок євангельсько-лютеранського віросповідання колоній Петропавлівка і Степове Таганрозького округу Області Війська
Донського. 2 од. зб., 1908–1927 рр.........................................................67
Миколаївська церква Катеринославської єпархіальної Ради Новосмоляниновського рудника Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1919 р...................................................................................67
Парафія Людвигстальської євангельсько-лютеранської церкви,
с. Олександрівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
1 од. зб., 1901–1920 рр.............................................................................67

№ Ф-483
№ Ф-484
№ Ф-485
№ Ф-486
№ Ф-487
№ Р–1
№ Р-2
№ Р-3
№ Р-4
№ Р-5
№ Р-6
№ Р-7
№ Р-8
№ Р-9
№ Р–10
№ Р–11
№ Р–12
№ Р–13
№ Р–14
№ Р–15
№ Р–16
№ Р–17
№ Р–18
№ Р–19
№ Р-20
№ Р-21
№ Р-22
№ Р-23
№ Р-24
№ Р-25
№ Р-26
№ Р-27
№ Р-28

420

Успенська церква Донської духовної консисторії, сел. Миколаївське
Таганрозького округу Області Війська Донського. 2 од. зб., 1896–1900,
1920,1921 рр.............................................................................................67
Євангельсько-лютеранська парафія, с. Гринталь Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1876–1904 рр................67
Преображенська церква Катеринославської духовної консисторії,
Брянцівського рудника Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1901–1919 рр.......................................................................67
Вознесенська церква Катеринославської духовної консисторії,
с. Мар’їнське Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
9 од. зб., 1878–1883, 1903–1906, 1916–1920 рр.....................................67
Лютеранська парафія, с. Сонцеве Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1913–1928 рр........................................67
Сталінський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників металістів “ВСРМ”, м. Сталіно Сталінського округу.
850 од. зб., 1920–1930 рр................................................................................336
Сталінський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу.
1549 од. зб., 1922–1931 рр.......................................................................82
*****
*****
*****
Сталінське міське промислово-кредитне кооперативне товариство,
м. Сталіно Сталінського округу. 12 од. зб., 1927–1930 рр................. 249
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Сталінська районна спілка споживчих товариств, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб., 1928,1929 рр.........................................................
247
*****.........................................................................................................
Сталінська окружна союз плодоовочевої, пасічницької й насінної кооперації “Агрокультура”, м. Сталіно Сталінського району УРСР. 1 од.
зб., 1929,1930 рр..................................................................................... 245
Сталінська технічна контора Донецького державного кам’яновугільного
тресту “Донвугілля”, м. Сталіно Сталінського округу. 6 од. зб., 1924–
1927 рр.................................................................................................... 145
*****
*****
*****
*****
Управління гірничорятувальних та іспитових станцій Донецького та
Криворізького басейнів Головного управління гірничого нагляду в
Москві, м. Дмитрієвськ Юзівського повіту Донецької губернії. 25 од. зб.,
1920–1922 рр.........................................................................................149
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*****
Ольгинський волосний військово-революційний комітет, с. Ольгинка
Ольгинської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб.,
1921 р........................................................................................................75
*****
*****
Сталінське окружне відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі “Ларьок”, м. Сталіно Сталінського округу. 9 од. зб.,
1924–1927 рр.......................................................................................... 229
*****
*****
*****
*****
Оленівські вапняні кар’єри Петровських державних заводів і рудників, с. Олександрінка Юзівського повіту Донецької губернії. 22 од. зб.,
1919–1921 рр..........................................................................................153
*****
*****
Рутченківське гірничопромислове товариство, ст. Рутченкове Юзів
ського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1921 р.............................146
*****
*****
*****
*****
*****.........................................................................................................
*****.........................................................................................................
Старобешівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Старобешеве Старобешівського району Сталінського округу. 20 од. зб.,
1923–1926 рр............................................................................................94
Новобешівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Стила Старобешівського району Сталінського округу. 8 од. зб., 1923,
1924 рр......................................................................................................94
*****
Великоянисольський районний комітет незаможних селян (КНС),
с. Великий Янисоль Великоянисольського району Сталінського округу. 32 од. зб., 1922–1927 рр......................................................................94
Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС) с. Андріївка
Андріївського району Сталінського округу. 38 од. зб., 1923–1928 рр. 94
Селидівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Селидівка
Селидівського району Донецької області. 69 од. зб., 1923–1932 рр...... 94
Авдотьїнський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Авдотьїне Авдотьїнського району Сталінського округу Донецької губернії. 21
од. зб., 1923,1924 рр.................................................................................94
Катеринівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Катеринівка Катеринівського району Сталінського округу. 5 од. зб., 1924–
1926 рр......................................................................................................94
Новобахмутський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новобахмутка Авдіївського району Сталінського округу. 10 од. зб., 1923–
1925 рр......................................................................................................94
Сталінський окружний комітет незаможних селян (КНС), м. Сталіно
Сталінського округу. 195 од. зб., 1923–1930 рр....................................94
Мар’їнський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Мар’їнка
Сталінського округу. 58 од. зб., 1923–1930 рр......................................94
Улаклицький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Улакли
Улаклицької волості Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1922, 1923 рр............................................................................................94
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*****
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*****
*****
*****
*****
Андріївський волосний військово-революційний комітет, с. Андріївка Андріївської волості Маріупольського повіту Донецької губернії.
6 од. зб., 1920 р.........................................................................................75
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Сталінський окружний комітет допомоги ув’язненим та звільненим з
примусово-трудових установ, м. Сталіно. 2 од. зб., 1929–1931 рр. 126
*****
*****
*****
Сталінський окружний борошномельний трест при уповноваженому
торгу, м. Сталіно Сталінського округу 7 од. зб., 1926–1928 рр........ 159
*****
*****
Благодатівський волосний військово-революційний комітет, с. Благодатівка Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії
4 од. зб., 1921 р.........................................................................................75
*****
*****
Відділення Російського торговельно-промислового банку (о.а.ф.).
18 од. зб., 1923–1928 рр.........................................................................132
*****
*****
*****
Заводоуправління об’єднаних державних Амвросіївських заводів,
ст. Амвросіївка Юзівського повіту Донецької губернії. 7 од. зб., 1920–
1922 рр.................................................................................................... 174
Південно-Глухоозерський портланд-цементный завод Петроградського товариства для виробництва портланд-цементу й інших будівельних матеріалів, ст. Амвросіївка Юзівського повіту Донецької губернії.
3 од. зб., 1918,1919 рр............................................................................ 174
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
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Виконавчий комітет Петрівської сільської ради народних депутатів,
с. Петрівка Красноармійського району Донецької області. 349 од. зб.,
1925, 1929,1930, 1947–1985 рр...............................................................92
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Сталінський окружний відділ соціального забезпечення, м. Сталіно
Сталінського округу. 5 од. зб., 1925–1930 рр......................................309
*****
*****
Сталінське окружне статистичне бюро, м. Сталіно Сталінського округу. 20 од. зб., 1924–1930 рр....................................................................128
Костянтинопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Костянтинопіль Костянтинопільської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 7 од. зб.,
1922 р........................................................................................................80
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Времівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Времівка Времівської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 41 од. зб., 1920–1922 рр........80
Селидівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Селидівка Селидівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 15 од.
зб., 1920–1922 рр......................................................................................94
*****
*****
Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Гришинського району Донецької
області. 54 од. зб., 1922, 1926, 1932 рр...................................................92
Великоянисольський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великий Янисоль Юзівського повіту Донецької губернії. 82 од. зб., 1917–1922 рр.....................80
*****
Сталінська поштово-телеграфна контора управління Харківського округу зв’язку, м. Сталіно Сталінського округу. 223 од. зб., 1917–1924,
1930 рр....................................................................................................192
Сталінська окружна контрольна комісія КП(б)У – робітничо-селянська інспекція (окрКК-РСІ), м. Сталіно Сталінського округу. 47 од. зб.,
1925–1930 рр..........................................................................................107
Сталінський окружний відділ комунального господарства, м. Сталіно
Сталінського округу. 5 од. зб., 1923–1927 рр......................................223
Управління окружного інженера, м. Сталіно Донецької області. 1360
од. зб., 1924, 1926–1935 рр....................................................................214
*****
*****
*****
Виконавчий комітет Любівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Любівка Ольгинського району Сталінської області. 43 од. зб., 1922–
1926, 1944–1954 рр..................................................................................92
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Горбачево-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Горбачево-Михайлівка Макіївського
району Сталінського округу. 37 од. зб., 1920–1926 рр.........................92
Виконавчий комітет Роздольненської сільської ради народних депутатів, с. Роздольне Старобешівського району Донецької області. 405
од. зб., 1922–1926, 1943–1985 рр............................................................92
Виконавчий комітет Кумачівської сільської ради народних депутатів,
с. Кумачове Старобешівського району Донецької області. 409 од. зб.,
1923–1928, 1943–1985 рр.......................................................................92
Виконавчий комітет Новокатеринівської сільської ради народних депутатів, с. Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області. 446 од. зб., 1922–1926, 1948–1985 рр...........................................92
Виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради народних депутатів,
с. Мар’янівка Старобешівського району Донецької області. 365 од. зб.,
1922–1926, 1948, 1950–1954, 1960–1985 рр..........................................92
Виконком Василівської сільської ради депутатів трудящих, с. Василівка Старобешівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1924–1926,
1944–1954 рр............................................................................................92
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Іловайське поштово-телеграфне відділення Донецького губернського
поштово-телеграфного управління, ст. Іловайськ Таганрозького повіту
Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р.....................................................192
Галицинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Галицинівка Селидівського району Юзівського округу. 1 од. зб., 1923 р... 94
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Управління робітничо-селянської радянської міліції 1-го району,
м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 20 од. зб., 1921,
1922 рр....................................................................................................121
*****
* Каменсько-Старобєльське поштове відділення, с. Каменка Старобєльскього повіту Харьківської губернії. 3 од. зб.,1916–1921 рр. (до
Держархіву Луганської області, 1954 р.)
*****
Желанна поштово-телеграфна контора Донецького губернського відділу зв’язку, с. Желанне Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1920–1922 рр..........................................................................................192
*****
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Юзівська телефонна станція Донецького губернського відділу зв’язку,
м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р... 191
Оленівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Оленівка Сталінського округу Донецької губернії. 85 од.
зб., 1920–1924 рр......................................................................................92
Поздеєвська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Поздеєвка Старобешівського району Сталінського
округу. 26 од. зб., 1923–1926 рр..............................................................92
** Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Стильського району Сталінського
округу. 9 од. зб.,1923–1925 рр. до ф. Р-4591
*****
Виконавчий комітет Новобешівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новобешеве Старобешівського району Сталінської області. 97
од. зб., 1921–1926, 1944–1953 рр............................................................92
*****
Виконавчий комітет Стильської сільської ради народних депутатів,
с. Стила Старобешівського району Донецької області. 448 од. зб.,
1920–1926, 1944–1985 рр........................................................................92
*****
Виконавчий комітет Старобешівської сільської ради депутатів трудящих, с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області.
126 од. зб., 1922–1926, 1946–1958 рр.....................................................92
Виконавчий комітет Старобешівської районної ради народних депутатів, смт.Старобешеве Старобешівського району Донецької області.
1259 од. зб., 1923–1932, 1944–1985 рр...................................................86
*****.........................................................................................................
Олександрівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Друга Авдотьїнського району Сталінського округу. 6 од. зб., 1923–1926 рр...................................92
*****
*****
*****
*****
Сухо-Ялинська поштово-телеграфна контора Катеринославського
поштово-телеграфного округу, с. Сухі Яли Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1917,1918 рр...................................192
Виконавчий комітет Галицинівської сільської ради народних депутатів,
с. Галицинівка Мар’їнського району Донецької області. 342 од. зб.,
1923,1924, 1929–1932, 1934, 1943–1985 рр...........................................92
Виконавчий комітет Сонцевської сільської ради народних депутатів,
с. Сонцеве Старобешівського району Донецької області. 84 од. зб.,
1926, 1979–1985 рр..................................................................................92
*****
*****
*****
*****.........................................................................................................
*****.........................................................................................................
*****.........................................................................................................
Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олексіївка Авдотьїнського району Сталінського округу. 9 од. зб., 1923–1926 рр........................................................................92
Новотроїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новотроїцьке Селидівського району Сталінського округу. 3 од. зб.,
1924,1925 рр.............................................................................................94
*****
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*****
Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Юзівського
повіту Донецької губернії. 38 од. зб., 1921–1923 рр.............................80
Виконавчий комітет Мар’їнської районної ради народних депутатів,
м. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 1403 од. зб.,
1923–1930, 1944–1980 рр........................................................................85
Селидівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Селидівка Селидівської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 75 од. зб., 1920–1923 рр........81
Управління сільського господарства виконкому Мар’їнської районної
ради народних депутатів, м. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької
області. 459 од. зб., 1923–1930, 1948–1953, 1970–1984 рр................ 196
*****
Мар’їнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Мар’їнка Мар’їнської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 53 од. зб., 1920–1923 рр........80
Галицинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Галицинівка Галицинівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 48 од. зб., 1920–
1923 рр......................................................................................................80
Мемрикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мемрик Мемрикської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922,1923 рр...........80
Зуївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Зуївка Макіївського району Сталінського округу. 82 од.
зб., 1922–1927 рр......................................................................................92
Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Харцизьк Харцизького району Сталінського округу.
100 од. зб., 1922–1929 рр.........................................................................92
Іловайська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іловайськ Харцизького району Сталінського округу.
94 од. зб., 1922–1926 рр...........................................................................92
Троїцько-Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Троїцке-Харцизьк Харцизького району
Сталінського округу. 74 од. зб., 1923–1927 рр......................................92
Виконавчий комітет Верхньокринської сільської ради народних депутатів, с. Верхня Кринка Радянського району міста Макіївки Донецької
області. 228 од. зб., 1922–1929, 1971–1985 рр.......................................92
Виконавчий комітет Степано-Кринської сільської ради народних депутатів, с. Степано-Кринка Амвросіївського району Донецької області.
500 од. зб., 1921–1928, 1945–1985 рр.....................................................92
Нижньокринська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижня Кринка Харцизького району Сталінського округу. 82 од. зб., 1922–1926 рр.........................................................92
Виконавчий комітет Єлизаветівської сільської ради народних депутатів, с. Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області. 453 од. зб.,
1921–1925, 1944–1985 рр........................................................................92
*****
Зуївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, с. Зуївка Зуївської волості Юзівського
повіту Донецької губернії. 21 од. зб., 1920–1923 рр.............................80
Оріхово-Скельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Оріхово-Скельське Зуївської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1922–1923 рр..........................92
*****
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*****
Сталінський окружний земельний відділ Сталінського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Сталіно Сталінського округу. 27 од. зб., 1923–1930 рр.... 193
*****
*****
Завод з ремонту паровозів, вагонів і автомобілів Державного Новоросійського кущового об’єднання, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії. 38 од. зб., 1919–1922, 1924 рр.................................177
Новомихайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Новомихайлівка Новомихайлівської волості Донецької губернії. 38 од. зб., 1921, 1922 рр.... 80
Володимирівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Володимирівка Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920–1922 рр.......................92
Старомихайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Старомихайлівка Старомихайлівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 5 од. зб.,
1920–1922 рр............................................................................................81
*****
Старомихайлівський підрайонний виконавчий комітет рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Старомихайлівка Старомихайлівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 16 од. зб.,
1920,1921 рр.............................................................................................79
Виконавчий комітет Селидівської районної ради депутатів трудящих, м.
Селидове Донецької області. 181 од. зб., 1922–1932, 1943–1962 рр..... 86
Донецький металургійний завод (ДМЗ) ім. В. І. Леніна Державного
управління УРСР з металургійної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 5302 од. зб., 1917–1929, 1939, 1940, 1943–1991 рр.........166
*****
*****
*****
Донецьке виробниче об’єднання по гірничому машинобудуванню
“Донецькгірськмаш” Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Донецьк Донецької області. 2637 од. зб.,
1919–1926, 1943–1990 рр......................................................................169
*****
*****
*****
*****
Шахта № 24-25 Чистяківського рудоуправління, с. Ремівка Чистяківського району Сталінського округу. 18 од. зб., 1925,1926 рр................143
*****
Західна група шахт Чистяківського рудоуправління, с. Чистякове Чистяківського району Сталінського округу. 26 од. зб., 1924–1926 рр...143
*****
Шахта № 8 Чистяківського рудоуправління, м. Чистякове Чистяківського району Сталінського округу. 12 од. зб., 1924–1926 рр...............143
*****
*****
Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради народних депутатів, с. Олександрівка Старобешівського району Донецької області.
304 од. зб., 1927, 1963–1985 рр...............................................................92
*****
Управління державних рудників Щеглівського куща № 6 правління
Центральної кам’яновугільної промисловості, с. Щеглівка міста Юзівки Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920,1921 рр... 141
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Донецький коксохімічний завод ім. С. М. Кірова Республіканського промислового об’єднання коксохімічних підприємств “Укркокс”
Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької області.
2269 од. зб., 1917–1984 рр..................................................................... 174
*****
*****
*****
Управління робітничо-селянської радянської міліції 4-го району, с.
Стила Юзівського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1922 р......... 121
Новотроїцький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Новотроїцьке Новотроїцької волості Юзівського повіту Донецької губернії.
7 од. зб., 1923 р.........................................................................................94
Красногорівський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Красногорівка Красногорівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 8 од. зб.,
1922,1923 рр..............................................................................................80
Штаб 4-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці,
с. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1920–1924 рр.....................................................................103
*****
*****
*****
Старомихайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старомихайлівка Мар’їнського району
Сталінського округу. 99 од. зб., 1919–1927 рр......................................92
Курахівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Курахівка Мар’їнського району Сталінського округу.
9 од. зб., 1924–1926 рр.............................................................................92
Виконавчий комітет Максимільянівської сільської ради народних депутатів, с. Максимільянівка Мар’їнського району Донецької області.
508 од. зб., 1919–1926, 1944–1985 рр.....................................................92
Красногорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Красногорівка Мар’їнського району Сталінського округу. 63 од. зб., 1920–1928 рр......................................................92
Іллінська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Іллінка Андріївського району Юзівського округу Донецької губернії. 6 од. зб., 1922,1923 рр........................................................92
*****
Павлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 48 од. зб., 1920–1923 рр........80
Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Мар’їнського району Донецької
області. 61 од. зб., 1920–1927, 1932 рр...................................................92
*****..........................................................................................................
*****..........................................................................................................
Новоандріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоандріївка Новоандріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 16 од. зб.,
1921–1923 рр.............................................................................................80
Єлизаветівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Єлизаветівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 47 од. зб., 1921–
1923 рр......................................................................................................80
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*****
Ольгинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ольгинка Ольгинської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 21 од. зб., 1920–1923 рр........80
Сталінський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу.
13 од. зб., 1922–1926 рр...........................................................................86
*****.........................................................................................................
Виконавчий комітет Донецької міської ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 7664 од. зб., 1923–1937, 1943–1990 рр........91
*****
*****
*****
*****
Макіївський районний виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Макіївка Макіївського району
Сталінського округу. 12 од. зб., 1921, 1923,1924, 1926, 1928–1930 рр. 85
Авдотьїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Авдотьїне Авдотьїнської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 55 од. зб., 1921–
1923 рр......................................................................................................80
Григорівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Григорівка Друга Донецької області. 59 од. зб.,
1930–1935 рр............................................................................................92
Оленівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Оленівка Оленівської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 96 од. зб., 1921–1923 рр........80
Сталінський окружний відділ народної охорони здоров’я, м. Сталіно
Сталінського округу. 58 од. зб., 1923–1930 рр....................................254
Виконавчий комітет Георгіївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Георгіївка Мар’їнського району Сталінської області. 67 од. зб., 1920,
1923–1926, 1949–1958 рр........................................................................92
Калинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Калинівка Калинівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1921–1923 рр... 80
*****
*****
Верхньокринський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Верхня Кринка Харцизького району Сталінського округу. 6 од. зб.,
1921–1926 рр............................................................................................94
Землянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Землянки
Сталінського району Донецької області. 10 од. зб., 1925–1932 рр......94
*****
*****
*****
Виконавчий комітет Андріївської районної ради депутатів трудящих,
с. Андріївка Андріївського району Сталінської області. 190 од. зб.,
1923–1928, 1947–1959 рр........................................................................85
Виконавчий комітет Авдіївської районної ради депутатів трудящих,
м. Авдіївка Авдіївського району Донецької області. 156 од. зб., 1925–
1930, 1943–1963 рр..................................................................................85
Новобахмутська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новобахмутка Скотоватської волості Єнакієвського
повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р...........................................92
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Сталінський окружний фінансовий відділ, м. Сталіно Сталінського
району УРСР. 107 од. зб., 1923–1930 рр..............................................129
Виконавчий комітет Макіївської міської ради народних депутатів,
м. Макіївка Донецької області 2248 од. зб., 1922, 1923, 1943–
1985 рр......................................................................................................88
Макіївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка
Макіївського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1924,1925 рр.....94
*****
*****
*****
Авдіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Авдіївка Авдіївського району Юзівського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1923 р...................................................................92
*****
*****
*****
*****
Гришинський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Гришине Гришинського
повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1920–1922 рр...............................79
Старомихайлівський підрайонний комітет незаможних селян (КНС),
с. Старомихайлівка Старомихайлівської волості Юзівського повіту
Донецької губернії. 6 од. зб., 1920,1921 рр............................................94
*****
Юзівський районний військово-революційний комітет, м. Юзівка
Юзівського району Донецької губернії. 71 од. зб., 1920 р...................76
Мар’їнська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мар’їнка Мар’їнського району Сталінського округу.
2 од. зб., 1925,1926 рр..............................................................................92
*****
*****
*****
*****
*****
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*****
*****
Сталінське окружне управління робочо-селянської міліції, м. Сталіно
Сталінського округу. 5756 од. зб., 1923–1930 рр................................ 121
*****
Сталінське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі, м. Сталіно Сталінського округу. 8 од. зб., 1924–1929 рр.......... 230
*****
*****
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. 99 од. зб., 1931–1935 рр. 95
*****
*****
*****
Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів при рудниках Берестово-Кринських кам’яновугільних копалень, с. Ханженкове Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1919–1921 рр.............................................................................................83
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*****.........................................................................................................
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Скотуватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Скотувата Скотуватської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 21 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................81
*****
*****
*****
*****
*****
Олександрівська робочо-селянська промислова міліція рудника Олександрівка Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р.............. 121
Управління Вєтковської підрайонної робочо-селянської промислової
міліції, рудник Вєтка міста Сталіно Сталінського округу. 6 од. зб.,
1925–1927 рр..........................................................................................121
Улаклицький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Улакли Улаклицької волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 15 од. зб., 1920–1923 рр........81
Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Андріївської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 136 од. зб., 1920–1923 рр......80
Сталінська окружна інспектура народної освіти, м. Сталіно Сталінського округу. 26 од. зб., 1924–1929 рр....................................................262
*****
*****
*****
*****
*****
*****
** Андріївський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Андріївської
волості Гришинського повіту Донецької губернії. 10 од. зб., 1917–
1921 рр. до ф. Р-5729
*****
*****
*****
*****
*****
*****
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*****
Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олександрівка Селидівського району Сталінського округу. 4 од. зб., 1923,
1924, 1926, 1927 рр..................................................................................94
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Сталінський окружний суд, м. Сталіно Сталінського округу. 10 од. зб.,
1926–1930 рр.......................................................................................... 117
Народний суд 1-ї дільниці міста Сталіно Сталінського округу. 320 од. зб.,
1920–1928 рр.......................................................................................... 117
*****
*****
Народний суд 14-ї дільниці, м. Дмитрієвськ Макіївського району
Сталінського округу. 8 од. зб., 1924,1925 рр.......................................117
Управління Мар’їнської районної робочо-селянської радянської
міліції, с.Мар’їнка Мар’їнського району Сталінського округу. 63 од.
зб., 1923–1930 рр....................................................................................121
Управління начальника промміліції Вознесенського району Петровських рудників Сталінського округу. 64 од. зб., 1920–1928 рр.............121
*****.......................................................................................................
Народний суд 12-ї дільниці, с. Стила Стильського району Сталінського
округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1924 р........................................117
Народний суд 4-ї дільниці, с. Мар’їнка Мар’їнського району УРСР. 12
од. зб., 1924–1930 рр..............................................................................117
*****
Народний суд 10-ї дільниці, с. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу. 12 од. зб., 1924–1928 рр.................................................... 117
*****
Народний суд 9-ї дільниці, с. Григорівка Сталінського району Сталінського округу. 4 од. зб., 1925–1927 рр...................................................... 117
Сталінська окружна прокуратура, м. Сталіно Сталінського округу.
219 од. зб., 1923–1930 рр....................................................................... 119
Народний суд 2-ї дільниці, с.Харцизьк Макіївського району Сталінського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1925 р................................ 117
Управління Авдіївської районної робочо-селянської міліції і карного розшуку, сел. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу.
85 од. зб., 1923–1929 рр......................................................................... 121
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Сталінський окружний комітет професійної спілки працівників народного харчування, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1929 р.... 334
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*****
*****
*****
*****
Сталінський окружний комітет професійної спілки будівельників,
м. Сталіно Сталінського району УРСР. 26 од. зб., 1925–1930 рр......334
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Сталінське окружне відділення професійної спілки радянсько-торгових службовців, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1927 р...334
*****
*****
Сталінське окружне відділення професійної спілки працівників комунального господарства, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб.,
1928 р......................................................................................................335
*****
*****
Виконавчий комітет Орлівської сільської ради народних депутатів,
с. Орлівка Ясинуватського району Донецької області. 385 од. зб., 1925–
1929, 1931–1934, 1943–1945, 1947–1985 рр..........................................92
Олександрівська № 1 сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка № 1 Авдотьїнського району
Сталінського округу Донецької губернії. 4 од. зб., 1923,1924 рр........92
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*****
Управління Рутченківської районної робочо-селянської промислової
міліції, сел. Рутченкове міста Сталіно Сталінського округу. 37 од. зб.,
1923–1929 рр..........................................................................................121
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Донецьке губернське земельне управління, м. Артемівськ Донецької
губернії. 27 од. зб., 1923–1925 рр.........................................................192
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Стильський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, с. Стила Стильської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 35 од. зб., 1922, 1923 рр........................81
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Юзівський повітовий земельний відділ Юзівського повітового виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1921–1923
рр.............................................................................................................193
Юзівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 368 од. зб., 1920–1923 рр............................................79
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Юзівський повітовий відділ народної освіти, м. Юзівка Юзівського
повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1922,1923 рр..............................262
Юзівський повітовий фінансовий відділ, м. Юзівка Юзівського повіту
Донецької губернії. 3 од. зб., 1922,1923 рр..........................................129
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Юзівська міська професійна спілка конторських службовців, м. Юзівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб., 1917,
1918 рр................................................................................................... 343
Управління Юзівської повітової робочо-селянської міліції, м. Юзівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 1808 од. зб., 1920–1923 рр......121
Юзівський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Юзівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922,1923 рр...........94
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Юзівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 171 од. зб., 1920,1921 рр....................................................86
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Амвросіївська районна рада професійних спілок, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області. 8 од. зб., 1933–1936 рр.......343
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Макіївський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Макіївка
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Адміністративний відділ Сталінського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Сталіно Сталінського округу. 55 од. зб., 1923–1930 рр................125
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робочо-селянської радянської міліції, с. Старий Керменчик Старокерменчикської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 13 од. зб.,
1922 р......................................................................................................121
Управління робочо-селянської промислової міліції Чулковського рудника, сел. Чулковка Сталінського округу Донецької губернії. 42 од. зб.,
1921–1925 рр..........................................................................................121
Управління Старомихайлівської районної робочо-селянської міліції,
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1921–1923 рр..........................................................................................121
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1922 рр....................................................................................................121
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Управління Андріївської районної робочо-селянської міліції, с. Андріївка Сталінського округу. 42 од. зб., 1922–1928 рр......................... 121
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Чистяківський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Чистякове
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1930 рр......................................................................................................94
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1930 рр......................................................................................................94
Шахта №11-21 Мушкетівського рудоуправління, сел. Мушкетове
Сталінського округу. 5 од. зб., 1923–1925 рр...................................... 143
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сел. Мар’їнка Мар’їнського району Сталінського округу. 14 од. зб.,
1928–1930 рр.......................................................................................... 125
Управління Красногорівської районної робочо-селянської міліції,
с. Красногорівка Красногорівського району Сталінського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1925 р.......................................................... 121
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6 од. зб., 1922,1923 рр............................................................................121
Управління робочо-селянської промислової міліції Сталінського
азотно-хімічного заводу Сталінського району Сталінського округу.
18 од. зб., 1923–1927 рр.........................................................................121
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Шахта № 9 “Капітальна” Мушкетівського рудоуправління Макіївського
району Юзівського округу Донецької губернії. 13 од. зб., 1923 р....... 143
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Управління Юзівської повітової робочо-селянської промислової
міліції, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 22 од. зб.,
1920–1922 рр..........................................................................................121
Управління Юзівської міської робочо-селянської радянської міліції,
м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 10 од. зб., 1920,
1921 рр.................................................................................................... 121
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** Олексієво-Орлівський районний комітет незаможних селян (КНС),
с. Олексієво-Орлівка Олексієво-Орлівського району Сталінського округу. 10 од. зб.,1923–1925 рр. до ф. Р-594
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Донецької губернії. 28 од. зб., 1920–1921 рр.........................................79
*****
*****
Волноваський підрайонний комітет незаможних селян (КНС), ст.
Волноваха Юзівського повіту Донецької губернії. 19 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................94
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Виконавчий комітет Волноваської районної ради народних депутатів,
м. Волноваха Волноваського району Донецької області. 878 од. зб.,
1920–1922, 1924,1925, 1943–1985 рр.....................................................85
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Донецька обласна спілка житлової кооперації “Доноблжитлспілка” Всеукраїнської контори житлової кооперації “Укржитлспілка”,
м. Сталіно Сталінської області. 26 од. зб., 1932–1935 рр................... 247
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Галузева рада товариства винахідників вугільної промисловості Донбасу, м. Сталіно Донецької області. 119 од. зб., 1934–1938 рр..........347
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Сільськогосподарська артіль ім. Молотова, с. Селидівка Селидівського
району Донецької області 36 од. зб., 1931–1936 рр........................... 208
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Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради народних депутатів, с. Костянтинівка Мар’їнського району Донецької області.
344 од. зб., 1922, 1944–1985 рр...............................................................92
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Виконавчий комітет Новоселівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоселівка Старобешівського району Сталінської області.
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повіту Донецької губернії 6 од. зб., 1920 р............................................76
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Донецька обласна каса соціального страхування, м. Сталіно Донецької
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Грузько-Зорянський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Грузько-Зорянка Сталінського району УРСР. 4 од. зб., 1925–
1930 рр......................................................................................................94
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Сталінський міський комітет професійної спілки будівельників,
м. Сталіно Сталінського району УРСР. 5 од. зб., 1930, 1931 рр........333
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Ольгинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгинка
Ольгинської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1922 р........................................................................................................94
Новотроїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новотроїцьке Старобешівського району Донецької області. 7 од. зб., 1925–
1930, 1932,1933 рр...................................................................................94
Благодатівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Благодатне Павлівського району Донецької області. 16 од. зб., 1924–
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Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Олександрівка Мар’їнського району Сталінського округу Донецької
губернії. 4 од. зб., 1922–1924 рр.............................................................94
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Новомихайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Новомихайлівка Благодатівського району Донецької області. 5 од.
зб., 1925–1932 рр......................................................................................94
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рр................................................................................................................94
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1929 рр......................................................................................................94
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Шахта № 3\18 управління Петровських рудників державної кам’я-новугільної промисловості Донбасу тресту “Сталінвугілля”, м. Сталіно
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Макіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка
Макіївського району УРСР. 7 од. зб., 1923–1930 рр.............................94
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* Успєнський волосний виконком рад робочих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Успєнка Таганрозького повіту. 20 од. зб.,1920–
1924 рр. (до Державного архіву Ростовської області, 1952 р.)
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Окружні ради товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості “Доброхім” (о.а.ф.). 18 од. зб., 1924,1925 рр............................348
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Андріїво-Клєвцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Гришинського повіту Донецької губернії. 12 од. зб., 1920–1922 рр..........80
Сталінська окружна рада товариства друзів оборони й авіаційного хімічного будівництва, м. Сталіно Сталінського округу. 55 од. зб.,
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Мемрикський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мемрик Селидівського району Сталінського округу. 5 од. зб., 1924–
1926 рр......................................................................................................94
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Селидівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Селидове
Селидівського району Донецької області. 14 од. зб., 1924–1932 рр....94
Миколаївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Миколаївської волості Юзівського округу Донецької губернії. 39 од. зб., 1920–
1923 рр......................................................................................................80
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Миколаївський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Миколаївка Миколаївської волості Юзівського повіту Донецької губернії.
11 од. зб., 1921–1923 рр...........................................................................94
* Покрово-Кірєєвський волосний виконком рад робочих, селянських
і червоноармійських депутатів, с. Покрово-Кірєєвка Таганрозького
повіту. 22 од. зб.,1920–1923 рр. (до Державного архіву Ростовської області, 1954 р.)
*****
Спілка китайських робочих Донецького басейну на Україні при
Сталінському окружкомі, м. Сталіно Сталінського округу Донецької
губернії. 8 од. зб., 1923,1924 рр............................................................352
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Донецька обласна контрольна комісія КП(б)У-робочо-селянська інспекція (облКК-РСІ), м. Сталіно Донецької області. 180 од. зб., 1932–
1934 рр................................................................................................... 107
*****
Сталінська окружна рада професійних спілок, м. Сталіно Сталінського
округу. 390 од. зб., 1923–1930 рр.........................................................334
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Олексієво-Орлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Олексієво-Орлівка Дебальцівського повіту Донецької губернії. 21 од. зб., 1921–1923 рр....80
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Народний суд 2-ї дільниці, м. Сталіно Сталінського округу Донецької
губернії. 2 од. зб., 1921–1923, 1925 рр................................................ 117
Юзівське районне податкове бюро при Юзівському повітовому продовольчому комітеті, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 1
од. зб., 1922 р......................................................................................... 130
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*****
Чистяківський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів і його місцевий комітет, м.
Чистякове Сталінського округу. 298 од. зб., 1920–1929 рр..................86
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Пустинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пустинка
Селидівського Сталінського округу. 3 од. зб., 1924,1925 рр................94
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*****
Особлива сесія народного суду по Юзівському повіті Донецької губернії. 4 од. зб., 1921 р................................................................................ 116
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Грабовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грабове Дебальцівського повіту
Донецької губернії. 14 од. зб., 1920–1923 рр.........................................80
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*****
Ольховатський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ольховатка Ольховатської волості Єнакієвського повіту Донецької губернії. 7 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................80
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*****
Чистяківський сільський комітет незаможних селян (КНС) Чистяків
ського району Сталінського округу. 8 од. зб., 1923–1926 рр................94
*****
Обласна рада професійних спілок, м. Донецьк Донецької області. 4747
од. зб., 1932–1937, 1948–1991 рр......................................................... 337
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*****
Харцизький сільський комітет незаможних селян (КНС) Харцизького
району Сталінського округу. 5 од. зб., 1923–1926 рр...........................94
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Павлівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівського району
УРСР. 63 од. зб., 1922–1927, 1929–1932 рр...........................................86
*****
*****
Гродівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гродівка Гришинського повіту
Донецької губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр............................................80
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Уповноважений комісії радянського контролю при Раді Народних
Комісарів СРСР по Донецькій області, м. Сталіно Донецької області.
177 од. зб., 1933–1937 рр.
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Ясинуватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ясинувата Юзівського
повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920–1922 рр...............................81
*****
Сталінське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної промисловості, м. Сталіно Сталінського округу. 3 од. зб., 1926–
1930 рр....................................................................................................335
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Сталінська міська рада професійних спілок, м. Сталіно Донецької області. 17 од. зб., 1930–1932 рр.............................................................. 343
Юзівський податковий осередок повітової державно-заготівельної
зернової контори, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії.
5 од. зб., 1923 р...................................................................................... 130
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*****
Управління робітничо-селянської промислової міліції при Авдотьїнському горілочному заводі, ст. Караванна Юзівського округа Донецької
губернії. 2 од. зб., 1923 р....................................................................... 121
*****.........................................................................................................
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** Уповноважений Донецького губернського суду Наркомату юстиції
УРСР, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії. 1 од. зб.,
1924 р. до ф. Р–1168
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Штаб 1-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці,
ст. Старомихайлівка Сталінського округу Донецької області. 4 од. зб.,
1922–1924 рр......................................................................................... 103
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Сталінський окружний відділ праці Сталінського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Сталіно Сталінського району УРСР. 31 од. зб., 1923–
1930 рр................................................................................................... 307
Нижньо-Кринський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижня Кринка Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1921 р...................................80
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Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Олександрівка Стильського району Сталінського округу. 3 од. зб.,
1922, 1923, 1925 рр..................................................................................94
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Окружні союзи скотарсько-молочної кооперації Всеукраїнського союзу скотарсько-молочної кооперації “Добробут” (о.а.ф.). 14 од. зб.,
1927–1930 рр..........................................................................................245
Сталінська окружна контора державного страхування, м. Сталіно
Сталінського округу. 19 од. зб., 1923–1930 рр....................................133
Сталінське відділення Харківської контори металургійного синдикату
“Металосиндикат”, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1925–
1928 рр....................................................................................................151
*****
*****
Донецький будівельний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 152 од. зб., 1930–1933, 1947–1976 рр... 271
Донецька обласна контора Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями в СРСР Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь
Донецької області. 8 од. зб., 1932–1936 рр......................................... 234
Управління Макіївської районної робочо-селянської міліції і карного
розшуку, м. Дмитрієвськ Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р......................................................... 121
*****
6-а дільниця служби тяги Катериненської залізниці, ст. Гришине Гришинського району Артемівського округу. 9 од. зб., 1925–1928 рр... 189
15-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст. Ясинувата
Авдіївського району Сталінського округу. 7 од. зб., 1924–1928 рр. 189
Контора 9-ї дільниці відділу зв’язку й електротехніки, ст. Волноваха Катерининської залізниці Сталінського округу. 25 од. зб., 1924–
1929 рр................................................................................................... 189
Депо станції Мушкетове Катерининської залізниці, ст. Мушкетове
Сталінського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1928 р.............188
Петровська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Петровський рудник Мар’їнського району Сталінського
округу. 3 од. зб., 1924–1926 рр................................................................83
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*****
Управління робочо-селянської промислової міліції Новосмолянинівського коксо-бензольного заводу, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1923 р................................................................. 121
*****
Контора 7-ї дільниці служби тяги Катерининської залізниці, ст. Авдіївка
Авдіївського району Сталінського округу. 21 од. зб., 1925–1929 рр...... 189
Сталінський міжрайонний суд, м. Сталіно Сталінського району УРСР.
5 од. зб., 1930 р.......................................................................................117
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Виконавчий комітет Богатирської волосної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богатир Богатирської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922,1923 рр...........80
Сталінська міжобласна інспекція протиповітряної оборони, протипожежних команд, військовосторожевої охорони Наркомату місцевої
промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 140 од. зб., 1932–
1938 рр.................................................................................................... 103
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Донецький ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 8084 од. зб., 1926–1930, 1934, 1935, 1937, 1938,
1941–1987 рр......................................................................................... 266
Донецький металургійний інститут Всесоюзного об’єднання
“Сталь” ВРНГ СРСР, м. Сталіно Донецької області. 921 од. зб., 1929–
1935 рр................................................................................................... 267
Донецький вуглехімічний інститут ім. М. В. Фрунзе Головного управління навчальними закладами Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Сталіно Донецької області. 452 од. зб., 1930–
1934 рр................................................................................................... 266
*****
Донецький гірничий технікум ім. Артема Народного Комісаріату освіти, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії. 170 од. зб.,
1922–1925 рр......................................................................................... 270
*****
*****
*****
*****
Донецький науково-дослідний вугільний інститут Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1764 од. зб.,
1926–1931, 1938, 1945–1985 рр........................................................... 297
*****
Експериментально-дослідницьке бюро тресту “Сталінвугілля”,
м. Сталіно Донецької області. 23 од. зб., 1929,1930 рр......................296
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Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів
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при виконавчому комітеті Сталінської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінської області. 1467 од. зб., 1931–1935 рр.............................................................95
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Виконавчий комітет Куйбишевської районної ради народних депутатів міста Донецька Донецької області. 1847 од. зб., 1929–1932, 1944–
1990 рр......................................................................................................91
Новобогатирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новий Богатир Андріївського району Юзівського округу Донецької області. 5 од. зб., 1923,1924 рр....................................................................94
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
** Народний суд 3-ї дільниці, м. Дмитрієвськ Сталінського округу Донецької губернії. 1 од. зб.,1924,1925 рр. до ф. Р–1168
*****
Сталінський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Сталіно
Донецької області. 5 од. зб., 1926, 1930–1933 рр..................................94
Архівний відділ виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 2666 од. зб., 1932–1975 рр...... 289
* Управління Ізюмської повітової робітничо-селянської міліції Харківської губернії 29 од. зб.,1920,1921 рр. (до Держархіву Харківської
області, 1953 р.)
* Боково-Хрустальський повітовий військкомат, селище Боково-Хрусталь Донецької губернії, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Держархіву Луганської області)
Артемівський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 262 од. зб., 1928–1941, 1943–1972 рр.......................269
*****
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*****.........................................................................................................
Слов’янський повітовий військовий комісаріат, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 99 од. зб., 1919–1923 рр..........99
*****
* Військово-податкова робочо-селянська інспекція Української трудової армії, м. Бахмут Донецької губернії 68 од. зб.,1920–1923 рр. (до
Центрального державного архіву Радянської Армії, 1973 р.)
Донецьке губернське управління робочо-селянської радянської міліції та
карного розшуку, м. Артемівськ Донецької губернії. 1231 од. зб., 1920–
1925 рр..............................................................................................................120
Донецький губернський виконком ради робітничих, селянських, червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського повіту Донецької губернії. 930 од. зб., 1919–1926 рр............................................76
Управління Слов’янської повітової робочо-селянської міліції,
м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 455 од. зб.,
1918–1923 рр.......................................................................................... 121
Управління Дебальцівської повітової робочо-селянської міліції, сел.
Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії. 152 од. зб.,
1920–1923 рр.......................................................................................... 120
*****
Управління Чистяківської повітової робочо-селянської радянської
міліції, сел. Чистякове Чистяківського повіту Донецької губернії.
9 од. зб., 1920,1921 рр........................................................................... 121
* Управління Алчевської повітової робітничо-селянської міліції,
м. Алчевськ Донецької губернії 133 од. зб.,1920 р. (до Держархіву
Луганської області, 1952 р.)
Управління Сніжнянської підрайонної робітничо-селянської радянської міліції 2-го Сніжнянського підрайону, сел. Сніжне Чистяківського
повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1920 р........................................ 121
Управління Бахмутської міської робочо-селянської радянської міліції,
м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 52 од. зб., 1920–
1922 рр................................................................................................... 121
Управління Бахмутської повітової робочо-селянської міліції, м.
Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 83 од. зб., 1919–
1923 рр................................................................................................... 120
Управління Гришинської робочо-селянської радянської промислової
міліції, с. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 97 од. зб.,
1920,1921 рр.......................................................................................... 121
Бахмутський повітовий військово-революційний комітет, м. Бахмут
Бахмутського повіту Донецької губернії. 120 од. зб., 1919,1920 рр....75
* Старобєльський повітовий військкомат, м. Старобєльськ Донецької
губернії. 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
Донбаське ордена Трудового Червоного Прапора виробниче геологічне об’єднання “Донбасгеологія” Міністерства геології УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 955 од. зб., 1940, 1942–1980 рр.............145
* Лисичанська повітова робітничо-селянська міліція, м. Лисичанськ
Донецької губернії. 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
Дебальцівський підрайонний військово-революційний комітет, с. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії. 20 од. зб., 1919,
1920 рр......................................................................................................76
Часов-Ярський підрайонний революційний комітет, с. Часов Яр Бахмутського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920 р.........................76
Чистяківський повітовий комісаріат з військових справ, сл.Чистякове
Чистяківського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1919,1920 рр.....99
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Донецький губернський військово-революційний комітет, м. Луганськ
Донецької губернії. 13 од. зб., 1920 р.....................................................74
Бахмутський волосний військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського
повіту Донецької губернії. 17 од. зб., 1919–1923 рр.............................99
Гірсько-Іванівський волосний військовий комісаріат, с. ГірськоІванівське Гірсько-Іванівської волості Бахмутського повіту Донецької
губернії. 2 од. зб., 1920,1921 рр..............................................................99
Управління особовповноваженої ради праці й оборони з відновлення
котельного господарства в Донбасі, м. Бахмут Бахмутського повіту
Донецької губернії. 115 од. зб., 1920–1922 рр.....................................138
Донецький губернський відділ юстиції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 203 од. зб., 1919–1923 рр................................115
Донецький губернський суд, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 827 од. зб., 1921–1927 рр..........................................117
Артемівський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського
округу. 518 од. зб., 1922–1931 рр............................................................82
Артемівське окружне управління робочо-селянської радянської міліції,
м. Артемівськ Артемівського округу. 3725 од. зб., 1923–1930 рр.....121
Артемівський окружний суд, м. Артемівськ Артемівського округу.
493 од. зб., 1923–1930 рр.......................................................................117
Артемівська окружна прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу. 82 од. зб., 1923–1929 рр....................................................................119
Управління територіального кола 80-ї дивізії Донбасу, м. Артемівськ
Артемівського округу. 9 од. зб., 1923–1927 рр....................................101
Управління Шандриголовської районної робочо-селянської радянської
міліції, с. Шандриголове Артемівського округу. 65 од. зб., 1923–1929
рр.............................................................................................................121
Слов’янський повітовий військово-революційний комітет, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1919,
1920 рр......................................................................................................75
Артемівська філія Сталінського обласного державного архіву, м. Артемівськ Сталінської області. 106 од. зб., 1932–1943 рр......................
290
* Управління Боко-Хрустальської повітової робітничо-селянської
міліції, м. Красний Луч Донецької губернії. 45 од. зб., 1920, 1921 рр.
(до Держархіву Луганської області, 1951, 1954 рр.)
Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів
при виконавчому комітеті Артемівської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 1257 од. зб., 1928–1935 рр.............................................................95
Лиманське районне управління робочо-селянської радянської міліції,
сел. Лиман Лиманського району Артемівського округу. 21 од. зб.,
1923–1925, 1927–1929 рр......................................................................121
Виконавчий комітет Артемівської міської ради народних депутатів,
м. Артемівськ Донецької області. 1693 од. зб., 1926–1941, 1943–
1985 рр................................................................................................................87
Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при
виконавчому комітеті Горлівської міської ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Горлівка Донецької області. 1176 од.
зб., 1930–1935 рр......................................................................................95
Артемівський окружний військовий комісаріат, м. Артемівськ Артемівського округу. 775 од. зб., 1923–1928 рр.......................................99
Донецький губернський комісаріат з військових справ, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 722 од. зб., 1919–1925 рр.........98
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* Старобєльська повітова робітничо-селянська міліція, м. Старобєльськ Донецької губернії 1 од. зб.,1923 р. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Новоекономічна районна робочо-селянська радянська міліція, с. Новоекономічне Артемівського округу. 1 од. зб., 1926 р........................ 121
Краматорська 2-а підрайонна робітничо-селянська радянська міліція,
м. Краматорськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 12 од. зб.,
1920,1921 рр........................................................................................... 121
* Кадієвська промислова охорона робітничо-селянської міліції, селище Кадієвка Луганського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1920 р.
(до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
* Михайлівська підрайонна робітничо-селянська інспекція, с. Михайлівка Алчевського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
* Калинівська підрайонна робітничо-селянська інспекція, с. Калинівка
Алчевського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
*****
Єнакієвський повітовий військовий комісаріат з військових справ,
м. Єнакієве Єнакієвського повіту Донецької губернії. 62 од. зб., 1920,
1921 рр......................................................................................................98
*****..........................................................................................................
* Артемівське медичне училище Донецького обласного відділу охорони здоров’я, м. Артемівськ Донецької області. 208 од. зб.,1926–1973
рр. (до Артемівського медичного училища Донецького обласного відділу охорони здоров’я, м. Артемівськ Донецької області 25.05.1989)
Артемівський аероклуб осоавіахіма, м. Артемівськ Артемівського
району Сталінської області. 6 од. зб., 1940,1941 рр............................348
* Артемівське державне музичне училище Донецького обласного управління культури, м. Артемівськ Донецької області. 122 од. зб., 1939–
1972 рр. (до Артемівського державного музичного училища Донецького обласного управління культури, м. Артемівськ Донецької області
25.05.1989)
Артемівське районне товариство фізкультурників “Спартак”, м. Артемівськ Сталінської області. 6 од. зб., 1937–1940 рр........................ 260
Артемівська науково-дослідна станція автодорожнього транспорту Донецького обласного управління дорожнього транспорту, м. Артемівськ
Донецької області. 15 од. зб., 1931–1939 рр........................................ 304
Артемівський міський будинок санітарної культури Артемівської інспектури охорони здоров’я, м. Артемівськ Донецької області. 2 од. зб.,
1934 р...................................................................................................... 259
* Евакуаційний госпіталь №6034 Управління місцевого евакопункту
№94, м. Сталіно 14 од. зб.,1944–1945 рр. (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №6033 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Іловайськ Харцизького району 18 од. зб.,1943–1945 рр. (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №6034 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Сталіно 6 од. зб.,1944,1945 рр. (до Архіву Міністерства оборони
СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
Маріупольський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу. 682 од. зб., 1920–1931 рр....................................................82
Маріупольський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 311 од. зб., 1920–1923 рр...................79
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Маріупольський повітовий військово-революційний комітет, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 392 од. зб., 1917–
1922 рр......................................................................................................75
Маріупольський педагогічний інститут професійної освіти, м. Маріуполь Донецької губернії. 2 од. зб., 1923 р............................................267
Маріупольський повітовий продовольчий комітет, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 320 од. зб., 1919–1923 рр.....228
* Бердянський повітовий продовольчий комітет “Повітпродком”,
м. Бердянськ 1680 од. зб.,1919–1923 рр. (до Держархіву Запорізької
області, 1951 р.)........................................................................................
Маріупольська окружна комісія допомоги дітям при Маріупольському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу.
3 од. зб., 1926–1929 рр.............................................................................96
Златоустівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Златоустівка Маріупольського повіту Донецької губернії. 64 од. зб., 1919–1923 рр.....................80
Мангушський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш
Мангушського району Донецької області. 83 од. зб., 1921, 1924, 1926–
1932 рр......................................................................................................94
Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Ялта Маріупольського повіту Донецької губернії. 15 од. зб., 1922,1923 рр..........96
Маріупольський повітовий відділ соціального забезпечення, м. Маріуполь Донецької губернії. 68 од. зб., 1919,1922 рр............................... 308
* Бердянський окружний відділ охорони здоров’я, м. Бердянськ
1 од. зб., 1924, 1925 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Новоспасівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Новоспасівка Бердянського округу 2 од.
зб.,1923–1926 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів
при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Донецької
області. 779 од. зб., 1929–1935 рр...........................................................95
* Єлісеївський волосний військово-революційний комітет, с. Єлісеївка
Бердянського повіту 8 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Богородська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Богородське Бердянського округу 26 од. зб.,1922–
1924 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Олександро-Невський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ
Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 15 од. зб., 1922, 1923 рр...............................................................86
Ялтинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ялта Ялтинської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 69 од. зб., 1919–1924 рр.........81
Апостолівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Апостолівка Апостолівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 20 од. зб.,
1920–1922 рр............................................................................................80
* Успенський волосний виконком рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Успенівка Бердянського округу. 46 од. зб.,
1921–1923 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Новотроїцький волосний виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Бердянського округу.
63 од. зб., 1918–1926 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)

№ Р–1223
№ Р–1224
№ Р–1225
№ Р–1226
№ Р–1227
№ Р–1228
№ Р–1229
№ Р–1230

№ Р–1231
№ Р–1232
№ Р–1233
№ Р–1234
№ Р–1235
№ Р–1236

№ Р–1237

№ Р–1238
№ Р–1239
№ Р–1240

454

Романівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Романівка Романівської волості
Маріупольського повіту Донецької губернії. 55 од. зб., 1920–1923 рр.81
* Благовєщенський волосний виконком рад робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів, с. Благовєщенське Гуляйпільського
повіту 4 од. зб.,1921 р. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Гайчульський волосний виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, с. Гайчуль Гайчульського повіту 24 од. зб.,
1921 р. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Єлісеївський волосний виконком рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлісеївка Бердянського повіту 44 од. зб.,
1920–1922 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 14 од. зб., 1919–1921 рр........................92
Листвянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Листвянка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920 р...............................92
Медовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Медовка Олександрівського району Маріупольського округу. 4 од. зб., 1917–1926 рр....................................................................92
Новокаракубський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Новокаракуб Новокаракубської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 30 од. зб.,
1921–1923 рр............................................................................................80
Новокерменчикська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новокерменчик Маріупольського повіту Донецької губернії. 13 од. зб., 1920–1922 рр..............................................92
Новокерменчикський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Новокерменчик Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1920,1921 рр............80
* Ольгинський волосний військово-революційний комітет, с. Ольгинка Бердянського повіту 1 од. зб., 1920 р. (до Держархіву Запорізької
області, 1951 р.)
** Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Петропавлівка Маріупольського району УРСР.
31 од. зб.,1921–1930 рр. до ф. Р-3183
Романівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Романівка Романівської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 10 од. зб., 1921,1922 рр..............................92
Олександро-Невський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ Маріупольського округу Донецької губернії. 163 од. зб., 1920–
1923 рр......................................................................................................80
Управління Маріупольського морського торгового порту Азовського
державного морського пароплавства Міністерства морського флоту
СРСР, м. Жданов Донецької області. 1146 од. зб., 1917–1928, 1941,
1943–1985 рр..........................................................................................190
Новотроїцька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Андріївського району Маріупольського
округу. 96 од. зб., 1922–1927 рр..............................................................92
Маріупольська філія Сталінського обласного державного архіву,
м. Маріуполь Сталінської області. 134 од. зб., 1931–1941 рр............290
Романівський волосний революційний комітет, с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 5 од. зб.,
1920 р........................................................................................................75
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Стретенський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Стретенка Стретенської волості
Маріупольського повіту Донецької губернії. 41 од. зб., 1918–1922 рр.81
* Єлісеївська волосна робітничо-селянська інспекція, с. Єлісеївка Бердянського повіту 5 од. зб.,1921 р. (до Держархіву Запорізької області,
1951 р.)
Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
при металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь Маріупольського
округу. 136 од. зб., 1921, 1924–1929 рр..................................................83
Маріупольська окружна рада фізкультури, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР. 66 од. зб., 1923–1931 рр........................................ 259
Маріупольський окружний комітет незаможних селян (КНС),
м. Маріуполь Маріупольського округу. 200 од. зб., 1922–1930 рр......94
Маріупольська рада робітничих і солдатських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 39 од. зб.,
1917,1918 рр.............................................................................................70
* Бердянська повітова рада робітничих та солдатських депутатів,
м. Бердянськ 1 од. зб.,1918 р. (до Держархіву Запорізької області,
1951 р.)
** Маріупольська окружна рада товариства друзів хімічної оборони
і хімічної промисловості, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 4 од. зб.,1924,1925 рр. до ф. Р-780
Військово-санітарні та військово-ветеринарні установи (о.а.ф.). 18 од. зб.,
1919–1922 рр................................................................................................... 102
Маріупольський окружний відділ місцевого господарства, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 6 од. зб., 1922–
1924 рр....................................................................................................223
* Бердянська комісія з увіковічення пам’яті В.І.Леніна при Бердянськом окрвиконкомі, м. Бердянськ 4 од. зб.,1924,1925 рр. (до Держархіву
Запорізької області, 1951 р.)
Маріупольський будинок громадсько-примусових робіт управління
окружної робочо-селянської міліції, м. Маріуполь Маріупольського
округу. 84 од. зб., 1923–1928 рр............................................................123
Маріупольська окружна контора державного страхування УРСР
“Укрдержстрах”, м. Маріуполь Маріупольського округу. 3 од. зб.,
1927–1929 рр..........................................................................................133
* Бердянська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Бердянськ
35 од. зб.,1920–1922 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Бердянський повітовий виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, м. Бердянськ 8 од. зб.,1918–1923 рр. (до
Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Бердянський повітовий військово-революційний комітет, м. Бердянськ 26 од. зб.,1919–1921 рр. (до Держархіву Запорізької області,
1951 р.)
Виконавчий комітет Павлопільської сільської ради народних депутатів,
с. Павлопіль Новоазовського району Донецької області. 187 од. зб., 1920,
1921, 1968–1981 рр..................................................................................92
* Андріївський волосний виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, с. Андріївка Бердянського повіту 76 од.
зб.,1921–1923 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)..........
Маріупольська повітова комісія незаможних селян (КНС), м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 36 од. зб., 1921–
1923 рр......................................................................................................94
* Андріївський районний комітет незаможних селян, с. Андріївка Бердянського повіту 35 од. зб.,1922–1925 рр. (до Держархіву Запорізької
області, 1954, 1957 рр.)
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* Андріївський районний виконком робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Андріївка Бердянського округу 1 од. зб.,
1923, 1924 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1952 р.)
Кузнецівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармій
ських депутатів, с. Кузнецівка Олександроневської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1918–1921 рр...........92
Комітет незаможних селян (КНС) 1-го райвиконкому, с. Сартана Сартанської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 17 од. зб.,
1921,1922 рр.............................................................................................94
* Бердянська районна промислова рада, м. Бердянськ 24 од. зб.,1926–
1931 рр. (до Держархіву Запорізької області)
Покровський 3-й районний військово-революційний комітет, с. Покровське Покровської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 13 од. зб., 1920,1921 рр................................................................76
Виконавчий комітет Маріупольської міської ради народних депутатів,
м. Маріуполь Донецької області. 1923 од. зб., 1926–1929, 1935–1936,
1943–1985 рр............................................................................................88
*****
Ялтинський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Маріупольського району Донецької області. 40 од. зб., 1922–1927, 1931,
1932 рр......................................................................................................94
Виконавчий комітет Новоазовської районної ради народних депутатів,
м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області. 1069 од. зб.,
1924–1930, 1939, 1943–1986 рр..............................................................86
Будьоннівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області. 15 од. зб., 1928–
1932 рр......................................................................................................94
Новоселівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Донецької області. 110 од. зб., 1923–1935 рр...................86
Новоселівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу. 10 од. зб.,
1924–1928 рр............................................................................................94
Сартанський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сартана Сартанської волості
Маріупольського повіту Донецької губернії. 12 од. зб., 1920–1922 рр.86
* Бердянський повітовий земельний відділ, м. Бердянськ 7 од. зб.,1920–
1922 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Бердянська міська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Бердянськ 4 од. зб.,1923–1926 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Бердянський повітовий виконком рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Бердянськ 23 од. зб.,1923–1925 рр. (до
Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Маріупольська окружна рада професійних спілок, м. Маріуполь
Маріупольського округу. 607 од. зб., 1922–1928 рр............................334
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча Міністерства чорної металургії УРСР, м. Маріуполь Донецької області. 3823 од. зб.,
1919–1931, 1943–1990 рр......................................................................166
Маріупольський підрайонний комітет Всеросійського союзу робітничих металістів, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР. 130 од. зб.,
1918–1931 рр..........................................................................................336
Управління Маріупольської повітової робочо-селянської радянської
міліції, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії.
185 од. зб., 1920–1923 рр...................................................................... 120
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Маріупольська міська контрольна комісія робочо-селянської інспекції
(КК РСІ), м. Маріуполь Донецької області. 1153 од. зб., 1929–1934 рр... 108
* Новокаменський сільський виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, с. Новокаменка Гайгульського повіту
8 од. зб.,1920,1921 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1953 р.)
Тимчасовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 17 од. зб., 1917–1919 рр..................................70
Виконавчий комітет Октябрської сільської ради народних депутатів,
с. Октябрське Волноваського району Донецької області. 369 од. зб.,
1923, 1944–1985 рр..................................................................................92
Виконавчий комітет Новокраснівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокраснівка Володарського району Сталінської області.
43 од. зб., 1918–1922, 1945–1954 рр.......................................................92
Виконавчий комітет Іванівської сільської ради народних депутатів,
с. Іванівка Волноваського району Донецької області. 458 од. зб., 1920–
1924, 1943–1985 рр..................................................................................92
Іванівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванівка Іванівської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 46 од. зб., 1920–1922 рр........80
Старокерменчикський волосний виконавчий комітет рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Старокерменчик Маріупольського повіту Донецької губернії. 23 од. зб., 1918–1921 рр.........81
Виконавчий комітет Кальчикської сільської ради народних депутатів,
с. Кальчик Приморського району Донецької області. 372 од. зб., 1920,
1943–1985 рр............................................................................................92
* Софіївський волосний військово-революційний комітет, с. Софіївка
Бердянського повіту 1 од. зб.,1920,1921 рр. (до Держархіву Запорізької
області, 1951 р.)........................................................................................
Мангушська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції (КК РСІ), с. Мангуш Маріупольського району Донецької області.
14 од. зб., 1930–1932 рр........................................................................ 108
Новотроїцький комітет незаможних селян (КНС), с. Новотроїцьке Новотроїцької волості Маріупольського округу. 3 од. зб., 1925, 1926 рр. 94
* Новотроїцький волосний комітет незаможних селян, с. Новотроїцьке
Бердянського повіту 27 од. зб.,1919–1922 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Богородицький сільський комітет незаможних селян, с. Богородицьке Бердянського повіту 9 од. зб.,1921,1922 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Олександро-Невський волосний комітет незаможних селян (КНС),
с. Олександро-Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1920–1923 рр...............................94
Будьоннівська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції (КК РСІ), с. Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області. 57 од. зб., 1928–1932 рр.................................................................... 108
Хомутовський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хомутовка Будьоннівського району УРСР. 5 од. зб., 1927–1930 рр.............94
Республіканський сільський комітет незаможних селян (КНС) Маріупольського округу Донецької губернії. 13 од. зб., 1922,1923 рр.........94
* Ногайський районний комітет незаможних селян, с. Ногайськ Бердянського округу 3 од. зб.,1923–1927 рр. (до Держархіву Запорізької
області, 1951 р.)
Мар’їнопільська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мар’їнопіль Романівської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920–1923 рр...............................92
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Хрещатицький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хрещатицьке Будьоннівського району Донецької області. 8 од. зб., 1928–
1932 рр......................................................................................................94
Романівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії.
3 од. зб., 1922,1923 рр..............................................................................94
Виконавчий комітет Першотравневої сільської ради депутатів трудящих, с. Першотравневе Першотравневого району Донецької області.
386 од. зб., 1923–1931, 1944–1969 рр.....................................................92
*****
Рівнопільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Рівнопіль Маріупольського округу. 2 од. зб., 1924,1925 рр......................94
Богородицька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Новоандріївської волості Юзівського
повіту Донецької губернії. 9 од. зб., 1922,1923 рр................................92
** Карлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карлівка Жовтневого району Маріупольського округу. 3 од. зб.,1924–1926 рр.
до ф. Р–1314
Краснівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Краснівка Жовтневого району Маріупольського округу. 9 од. зб., 1922–
1925 рр......................................................................................................94
Златоустівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії. 6 од. зб., 1924 р...................................................................................94
Архангельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Архангельське Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1923–1925 рр..........................92
Волноваський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Волноваха Юзівського повіту
Донецької губернії. 10 од. зб., 1920–1922 рр.........................................80
Анадольський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Анадоль Анадольської
волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 8 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................80
Дмитрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Дмитрівка Дмитрівської
волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 13 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................80
Карлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карлівка
Жовтневого району Маріупольського округу. 6 од. зб., 1922–1926 рр. 94
Виконавчий комітет Златоустівської сільської ради народних депутатів,
с. Златоустівка Волноваського району Донецької області. 442 од. зб., 1919,
1921–1925, 1944–1985 рр........................................................................92
Златоустівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка Златоустівської волості Маріупольського повіту Донецької
губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр..............................................................94
Волноваський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха Волноваської волості Юзівського повіту Донецької губернії.
4 од. зб., 1922 р.........................................................................................94
Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Іванівської волості Юзівського повіту Донецької губернії. 10 од. зб., 1920–
1922 рр......................................................................................................92
*****
Волноваський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Волноваха Волноваської
волості Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920–1921 рр...92
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Новокаранський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. НоваКарань Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1923,1924 рр........................................................................94
Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 17 од. зб., 1920–1922 рр.............................92
Богословський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Богословське Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької губернії. 3 од. зб., 1921–1923 рр................................................94
*****.........................................................................................................
Октябрський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха
Волноваського району Донецької області. 77 од. зб., 1923–1932 рр..... 94
*****
Виконавчий комітет Краснівської сільської ради народних депутатів,
с. Краснівка Волноваського району Донецької області. 436 од. зб.,
1921–1926, 1943–1985 рр........................................................................92
Виконавчий комітет Свободненської сільської ради народних депутатів, с. Свободне Волноваського району Донецької області. 431 од. зб.,
1921–1926, 1944–1985 рр........................................................................92
Богословський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богословка ОлександроНевської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 16 од. зб.,
1921–1923 рр............................................................................................92
Святодухівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Святодухівка Жовтневого району Маріупольського
округу Донецької губернії. 17 од. зб., 1920–1925 рр............................92
*****
Новоселівська сільська секція робочо-селянської інспекції, с. Новоселівка Маріупольського району Донецької області. 3 од. зб., 1931,
1932 рр.................................................................................................... 109
** Маріупольський кавалерійський ескадрон при Маріупольському
повітовому військовому комісаріаті, м. Маріуполь Донецької губернії.
2 од. зб.,1921 р. до ф. Р–1389
Мангушський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мангуш Мангушської волості
Маріупольського повіту Донецької губернії. 9 од. зб., 1922,1923 рр. 80
Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу. 7 од. зб., 1924–1928 рр........................................................92
** Управління кінотеатрів культурного відділу Маріупольського окружного бюро професійних спілок, м. Маріуполь Маріупольського
округу. 3 од. зб.,1925–1927 рр. до ф. Р–1277
Виконавчий комітет Заможненської сільської ради народних депутатів, с. Заможне Тельманівського району Донецької області. 787 од. зб.,
1918–1934, 1949–1985 рр........................................................................92
*****
* Комітет ради робітників будівельників, м. Бердянськ 1 од. зб., 1927 р.
(до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Крестівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Крестівка Крестівської волості
Маріупольського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р.............80
Розівське районне податкове бюро Маріупольської повітової особливої військово-продовольчої комісії, ст. Розівка Маріупольського повіту Донецької
губернії. 12 од. зб., 1922,1923 рр...................................................................... 130
Святодухівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Святодухівка Маріупольського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р...............................81
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Виконавчий комітет Октябрської сільської ради депутатів трудящих,
с. Октябрське Володарського району Сталінської області. 103 од. зб.,
1921, 1925–1934, 1944–1959 рр...............................................................92
Виконавчий комітет Луковської сільської ради народних депутатів,
с. Лукове Тельманівського району Донецької області. 405 од. зб., 1921–
1923, 1944–1985 рр..................................................................................92
Виконавчий комітет Ялтинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ялта Першотравневого району Донецької області. 564 од. зб., 1920–
1932, 1944–1969 рр..................................................................................92
Сартанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Сартана Маріупольської міськради Донецької області.
356 од. зб., 1922–1934 рр.........................................................................92
Сартанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сартана Маріупольського повіту
Донецької губернії. 5 од. зб., 1920, 1922 рр...........................................81
Ялтинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Ялтинського району Маріупольського округу. 12 од. зб., 1923–1927 рр... 94
Чермаликський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чермалик Чермаликської
волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 51 од. зб., 1920–
1923 рр.......................................................................................................81
*****
** Келеровська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Келерове Чермаликської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 4 од. зб.,1922,1923 рр. до ф. Р-3126
Павлопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Павлопіль Павлопільської
волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1920–
1922 рр.......................................................................................................80
Сартанська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції
(КК РСІ), с. Сартана Маріупольського району Донецької області. 7 од. зб.,
1928–1932 рр..........................................................................................108
* Ногайська районна продовольча контора, с. Ногайськ Бердянського
повіту, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Держ
архіву Запорізької області, 1951 р.)
Водянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Водяне
Берестоватського району Маріупольського округу. 4 од. зб., 1926–
1928 рр......................................................................................................94
Первомайський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Первомайське Первомайського району УРСР. 3 од. зб., 1928–1930 рр.........94
* Гайгульський сільський комітет незаможних селян, с. Гайгуль Царекостянтинівського району 26 од. зб.,1924–1928 рр. (до Держархіву
Запорізької області, 1952, 1954 рр.)
Олексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олексіївка Первомайського району УРСР. 18 од. зб., 1921, 1924–1931 рр.......94
Ланцівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ланцівка
Берестоватського району УРСР. 13 од. зб., 1921–1930 рр....................94
Берестоватський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Берестове Берестоватського району УРСР. 22 од. зб., 1923–1930 рр...........94
* Царекостянтинівський районний комітет незаможних селян, с. Царекостянтинівка Бердянського району 50 од. зб.,1925–1932 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1954 р.)
* Новопетрівський сільський комітет незаможних селян, с. Новопетрівка Бердянського району 3 од. зб.,1926–1928 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Новотроїцька сільська рада робітничих, селянських та червоноар-
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мійських депутатів, с. Новотроїцьке Бердянського району 24 од. зб.,
1926–1929 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Заводський комітет Всеросійського союзу робітничих металістів
при електростанції, м. Маріуполь Маріупольського округу. 3 од. зб.,
1925 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336
Виконавчий комітет Приморської сільської ради народних депутатів,
с. Приморське Першотравневого району Донецької області. 739 од. зб.,
1921, 1923–1933, 1935, 1943–1985 рр....................................................92
Урзуфський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Урзуф Урзуфської волості Маріупольського повіту Донецької області. 42 од. зб., 1920–1923 рр...........81
Виконавчий комітет Мелекинської сільської ради народних депутатів,
с. Мелекине Першотравневого району Донецької області. 582 од. зб.,
1924–1934, 1945–1985 рр........................................................................92
* Новопетрівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Новопетрівка Бердянського району 51 од. зб.,
1925–1930 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Успенівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Успенівка Маріупольського району Донецької області. 59 од. зб., 1926–1933 рр......................................................................92
Портовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, порт Маріуполь Новоселівського району Маріупольського
округу. 14 од. зб., 1924–1927 рр..............................................................92
Олександро-Невський районний земельний відділ районного виконкому, с. Олександро-Невськ Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької губернії. 23 од. зб., 1921–1924 рр..............196
Маріупольський окружний союз сільськогосподарської і зернової кооперації “Окрзерносоюз”, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР.
20 од. зб., 1928–1930 рр.........................................................................245
Уповноважений професійної спілки радянських і торгових службовців, м. Маріуполь Маріупольського округу. 2 од. зб., 1926–1929 рр... 345
Талаківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Талаківка Маріупольського
повіту Донецької губернії. 12 од. зб., 1920,1921 рр..............................81
* Евакуаційний госпіталь №3981 Наркомату оборони СРСР, м. Макіївка 26 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №4450 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Єнакієве 6 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №1527 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Слов’янськ 21 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)....................
* Евакуаційний госпіталь №1272 Наркомату оборони СРСР, ст. Ясинувата 10 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Управління місцевого евакуаційного пункту №94, м. Сталіно, немає
відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Архіву Міністерства
оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №1526 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
селище Новочайкіно Макіївського району 19 од. зб., немає відомостей
щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №6032 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Краматорськ 19 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
*****

№ Р–1383
№ Р–1384
№ Р–1385
№ Р–1386
№ Р–1387
№ Р–1388
№ Р–1389
№ Р–1390
№ Р–1391
№ Р–1392
№ Р–1393
№ Р–1394
№ Р–1395

№ Р–1396
№ Р–1397
№ Р–1398
№ Р–1399
№ Р–1400
№ Р–1401
№ Р–1402
№ Р–1403
№ Р–1404
№ Р–1405
№ Р–1406
№ Р–1407
№ Р–1408

462

* Евакуаційний госпіталь №6032 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Сталіно 4 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат. (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
Обласний комітет професійної спілки робітничих швейної промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1947 рр........339
* Евакуаційний госпіталь №4449 Наркомату оборони СРСР, м. Горлівка 46 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Захар’ївський волосний виконком рад робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів, с. Захар’ївка Бердянського повіту
1 од. зб.,1921–1923 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
** Летючий банно-пральний загін Маріупольського повіту Донецької
губернії. 3 од. зб., 1920–1922 рр. до ф. Р–1249
Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Селидівського району Сталінської області.
175 од. зб., 1924–1934, 1943–1952 рр.....................................................92
Маріупольський повітовий військовий комісаріат, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 704 од. зб., 1920–1923 рр......99
Управління Маріупольської міської робочо-селянської радянської
міліції, м. Маріуполь Донецької губернії. 14 од. зб., 1920–1922 рр. 121
Управління Сталінської районної робочо-селянської міліції, м. Сталіно Сталінського округу. 14 од. зб., 1925–1928 рр...............................121
*****
Управління Мушкетово-Прохоровської промислової робочо-селянської міліції, сел. Мушкетове Сталінського округу. 122 од. зб., 1920–
1928 рр.................................................................................................... 121
Селидівська районна робочо-селянська радянська міліція, с. Селидівка Селидівського району Сталінського округу. 64 од. зб., 1923–
1929 рр.................................................................................................... 121
Управління промислової робочо-селянської міліції Сталінських державних заводів і рудників Донецького державного кам’яновугільного
тресту, м. Сталіно Сталінського округу. 73 од. зб., 1922, 1926–
1928 рр.................................................................................................... 121
*****.........................................................................................................
*****.........................................................................................................
Управління Старобешівської районної робочо-селянської міліції, сел.
Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 20 од. зб.,
1927, 1931, 1932 рр................................................................................121
*****
*****
*****
Радгосп “Комсомолець України” Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, ст. Рутченкове міста Донецька Донецької
області. 203 од. зб., 1933–1936, 1943–1976 рр..................................... 200
*****
Управління промислової робочо-селянської міліції Сталінського машинобудівного заводу, м. Сталіно Сталінського округу. 10 од. зб.,
1925–1927 рр.......................................................................................... 121
*****
Управління Дмитрівської промислової робочо-селянської міліції,
с.Дмитрівка Сталінського округу. 2 од. зб., 1926 р............................. 121
Управління Авдотьїнської промислової робочо-селянської радянської
міліції, сел. Авдотьїно Авдотьїнського району Юзівського округу Донецької губернії. 5 од. зб., 1923,1924 рр............................................... 121
Виконавчий комітет Авдіївської Першої селищної ради депутатів трудящих, смт. Авдіївка Перша Авдіївського району Сталінської області.
47 од. зб., 1931,1932, 1944–1956 рр........................................................91
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*****
Управління Павлівської районної робочо-селянської радянської міліції,
с. Павлівка Павлівського району УРСР. 54 од. зб., 1923–1931 рр.....121
Виконавчий комітет Калінінської районної ради народних депутатів
міста Донецька Донецької області. 3180 од. зб., 1944–1990 рр...........91
Рутченківська руднична рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Рутченківського району м. Сталіно Донецької області.
2 од. зб., 1933 р.........................................................................................83
Селидівський птахівницький радгосп Українського державного птахівницького тресту, с.Селидівка Селидівського району Донецької області.
6 од. зб., 1930–1933 рр........................................................................... 200
Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради народних депутатів,
с. Михайлівка Красноармійського району Донецької області. 374 од. зб.,
1932–1934, 1944–1985 рр........................................................................92
Селидівська сільськогосподарська артіль “Червона Україна”, сел.
Селидівка Селидівського району Донецької області. 18 од. зб., 1930–
1933 рр....................................................................................................208
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Відділ соціального забезпечення виконкому Сніжнянської районної
ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 31 од. зб.,
1932–1937, 1945–1962 рр......................................................................310
Сільськогосподарська артіль ім. Будьоного, с. Селидівка Селидівського району УРСР. 7 од. зб., 1931 р..........................................................208
Платонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Платонівка Платонівської
волості Юзівського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1919–1922 рр...81
Селидівська районна контора Всеукраїнського союзу сільскогосподарської кооперації, с.Селидове Селидівського району Донецької області. 2 од. зб., 1931,1932 рр................................................................. 196
** Келеровський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Келерове Чермаликської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,1922 р. до ф. Р–1349
Сталінська міська поліклініка міського відділу охорони здоров’я,
м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1928,1929 рр................... 254
Відділ комунального господарства виконкому Донецької міської ради
депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 864 од. зб., 1930,
1943–1976 рр......................................................................................... 224
* Евакуаційний госпіталь №4451 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Чистякове 39 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)............................
* Евакуаційний госпіталь №3081 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Єнакієве 37 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
* Евакуаційний госпіталь №6028 Наркомату охорони здоров’я СРСР,
м. Дзержинськ 74 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
Міжрайонна медична база аптекоуправління, м. Маріуполь Сталінської області. 8 од. зб., 1940, 1941 рр...................................................... 256
*****
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Слов’янська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Слов’янськ
Донецької губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр..........................................109
Маріупольське міське управління колгоспними ринками, м. Маріуполь
Сталінської області. 5 од. зб., 1936–1941 рр........................................252
Мангушський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш
Мангушського району Донецької області. 79 од. зб., 1922–1932 рр......94
Гришинське повітове бюро юстиції, м. Гришине Донецької губернії.
21 од. зб., 1919–1922 рр.........................................................................115
Сталінська контора акціонерного товариства торгівлі хлібними і сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”, м. Сталіно Сталінського округу. 12 од. зб., 1923–1928 рр....................................................236
Сталінський окружний торговий відділ, м. Сталіно Сталінського округу. 34 од. зб., 1924–1930 рр....................................................................229
Сталінський окружний союз сільськогосподарських колективів,
м. Сталіно Сталінського округу. 7 од. зб., 1929–1930 рр...................245
1-а дільниця відділу зв’язку й електротехніки Катерининської залізниці Наркомату шляхів сполучення СРСР, ст. Авдіївка Авдіївського
району Сталінського округу. 12 од. зб., 1923–1929 рр.......................189
Сталінське агентство Першого Українського пайового товариства
“Навантаження”. м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1925–
1927 рр....................................................................................................235
Донецький обласний відділ праці облвиконкому, м. Сталіно Донецької
області. 4 од. зб., 1932,1933 рр..............................................................306
Сталінський окружний відділ місцевої промисловості, м. Сталіно
Сталінського округу. 14 од. зб., 1926–1930 рр....................................163
*****
Сталінська міжрайонна прокуратура, м. Сталіно УРСР. 16 од. зб.,
1930–1932 рр..........................................................................................119
Селидівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Селидівка Селидівського району Сталінської області.
415 од. зб., 1924–1932, 1943–1956 рр.....................................................92
*****
*****
*****
* Попаснянське залізничне поштове відділення, ст. Попасна 1 од. зб.,
1922,1923 рр. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Донецька губернська робітничо-селянська інспекція, м. Артемівськ
Артемівського округу Донецької губернії. 70 од. зб., 1920–1925 рр....109
* Лисичанський повітовий військово-революційний комітет, м. Лисичанск 3 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1951 р.)
* Гірсько-Іванівський волосний військово-революційний комітет, сел.
Гірсько-Іванівка Лисичанського повіту 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву
Луганської області, 1951 р.)
*****
Горлівсько-Костянтинівський районний військово-революційний комітет, с.Горлівка Єнакієвського району Бахмутського повіту Донецької
губернії. 2 од. зб., 1920 р.........................................................................76
Донецька губернська надзвичайна комісія, м. Бахмут Бахмутського
повіту Донецької губернії. 13 од. зб., 1919–1922 рр.............................98
*****
Донецька губернська рада професійних спілок, м. Бахмут Донецької
губернії. 3 од. зб., 1920 р.......................................................................329
* Кріменський підрайонний військово-революційний комітет, с. Кріменське Лисичанського повіту 7 од. зб., 1921, 1922 рр. (до Держархіву
Луганської області, 1951 р.)
*****
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Артемівська окружна рада професійних спілок, м. Артемівськ Артемівського округу. 8 од. зб., 1926,1927 рр..........................................334
Артемівська окружна контрольна комісія КП(б)У – робочо-селянська
інспекція (КК РСІ), м. Артемівськ Артемівського округу. 28 од. зб.,
1924–1930 рр..........................................................................................107
* Донецька трудова армія, м. Бахмут 13 од. зб.,1920,1921 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1973 р.)
Артемівська взуттєва фабрика № 7 управління легкої промисловості, м. Артемівськ Донецької області. 311 од. зб., 1931–1937, 1940–
1964 рр....................................................................................................182
Слов’янське відділення українського пайового товариства роздрібної
торгівлі “Ларьок”, м. Слов’янськ Слов’янського району Артемівського
округу. 12 од. зб., 1924–1927 рр............................................................229
Донецька губернська прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 42 од. зб., 1922–1925 рр..................................119
* Донецький державний кам’яновугільний трест по виробництву та
продажу кам’яного вугілля та антрациту, м. Артемівськ 527 од. зб.,
1923–1928 рр. (до Центрального державного архіву Жовтневої революції, м. Київ)
Державний кам’яновугільний трест “Петровськвугілля” комбінату
“Донецьквугілля” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 808 од. зб., 1930, 1941, 1943–1968 рр.......142
Державний трест кам’яновугільної промисловості Державного Всесоюзного об’єднання кам’яновугільної промисловості “Союзвугілля” ВРНГ СРСР, м. Горлівка Артемівського округу. 48 од. зб., 1929,
1930 рр....................................................................................................142
Донецький губернський фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського округу. 62 од. зб., 1922–1925 рр....................................................129
Артемівський окружний фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського району УРСР. 78 од. зб., 1922–1930 рр........................................129
Виконавчий комітет Красноармійської районної ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області 1019 од. зб., 1917–1919,
1923–1928, 1930, 1943–1986 рр..............................................................85
Новоолександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоолександрівка Гришинського району
Артемівського округу. 2 од. зб., 1926,1927 рр.......................................92
Виконавчий комітет Муравської сільської ради депутатів трудящих,
с. Муравка Красноармійського району Сталінської області. 29 од. зб.,
1924, 1925, 1949–1959 рр........................................................................92
*****.........................................................................................................
Виконавчий комітет Шилівської сільської ради народних депутатів,
с.Шилівка Добропільського району Донецької області. 229 од. зб.,
1926, 1944–1980 рр..................................................................................92
Гришинська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Гришине Артемівського округу. 7 од. зб., 1924–
1926 рр......................................................................................................91
Виконавчий комітет Ганнівської сільської ради народних депутатів,
с. Ганнівка Добропільського району Донецької області. 305 од. зб.,
1926, 1943–1980 рр..................................................................................92
*****
Виконавчий комітет Добропільської сільської ради народних депутатів, с. Добропілля Добропільського району Донецької області.
320 од. зб., 1924–1927, 1943–1980 рр.....................................................92
Виконавчий комітет Криворізької сільської ради народних депутатів,
с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області. 264 од. зб.,
1923–1927, 1944–1980 рр........................................................................92
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Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради народних депутатів,
с. Сергіївка Красноармійського району Донецької області. 279 од. зб.,
1925,1926, 1955–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих,
с. Андріївка Селидівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1926,
1944–1949 рр............................................................................................92
*****
Гришинський районний відділ місцевого господарства, сел. Гришине
Гришинського району Артемівського округу. 5 од. зб., 1923–1926 рр.......223
Слов’янський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Слов’янськ Слов’янського
повіту Донецької губернії. 245 од. зб., 1920–1923 рр...........................79
Артемівський окружний відділ праці, м. Артемівськ Артемівського округу. 63 од. зб., 1923–1930 рр................................................................307
Філіали (відділення) Всеукраїнського кооперативного банку (о.а.ф.).
14 од. зб., 1925–1930 рр.........................................................................132
Донецьке губернське управління у справах друку, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 12 од. зб., 1923–1925 рр.....295
Артемівський окружний відділ охорони здоров’я, м. Артемівськ Артемівського округу. 17 од. зб., 1924–1930 рр.......................................254
Донецька губернська контора Української м’ясохолодобойні, м. Артемівськ Донецької губернії. 5 од. зб., 1924,1925 рр......................... 160
Артемівська
районна
контора
Українського
м’ясотресту
“Укрм’ясотрест”, м. Артемівськ Артемівського округу. 10 од. зб.,
1925–1930 рр......................................................................................... 161
Донецьке губернське статистичне бюро, м. Артемівськ Артемівського
округу Донецької губернії. 19 од. зб., 1920–1926 рр......................... 128
Артемівське окружне статистичне бюро, м. Артемівськ Артемівського
округу. 11 од. зб., 1925–1930 рр........................................................... 128
* Військовий прокурор 80 стрілецької дивізії ім. Донбасу при сьомому стрілецькому корпусі Донбасу, м. Артемівськ 12 од. зб., 1925,
1926 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії,
м. Москва, 1954 р.)
* Військовий трибунал 80 стрілецької дивізії ім. Донбасу при сьомому стрілецькому корпусі Донбасу, м. Артемівськ 16 од. зб., 1928–
1930 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії,
м. Москва, 1954 р.)
** Артемівське відділення промислового банку СРСР, м. Артемівськ
Артемівського округу. 9 од. зб.,1923–1927 рр. до ф. Р-90
Донецька районна контора Українського борошномельного тресту Наркомату торгівлі УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу.
32 од. зб., 1923–1929 рр............................................................................ 236
Донецький губернський відділ внутрішньої торгівлі “Донгубвнуторг”,
м. Артемівськ Артемівського округу. 27 од. зб., 1924,1925 рр..........229
Управління уповноваженого Наркомторгу по Артемівському округу,
м. Артемівськ Артемівського округу. 9 од. зб., 1925–1930 рр...........228
Артемівський окружний земельний відділ, м. Артемівськ Артемівського округу. 13 од. зб., 1925–1930 рр....................................................193
Артемівський окружний відділ місцевого господарства, м. Артемівськ
Артемівського округу. 28 од. зб., 1923–1930 рр..................................223
Артемівський окружний відділ місцевої промисловості, м. Артемівськ
Артемівського округу. 30 од. зб., 1925–1930 рр..................................163
* Попаснянський силікатний завод ім. 1-го травня, ст. Попасна Попаснянського району 14 од. зб.,1926–1930 рр. (до Держархіву Луганської
області, 1954 р.)
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Донецька губернська контора державного страхування “Держстрах”,
м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 5 од. зб.,
1923–1925 рр.......................................................................................... 133
Артемівська окружна контора державного страхування, м. Артемівськ
Артемівського району УРСР. 20 од. зб., 1925–1930 рр....................... 133
Донецька районна контора державного пивоварного тресту “Українська Нова Баварія”, м. Слов’янськ Слов’янського району Артемівського
округу. 3 од. зб., 1927–1930 рр.............................................................. 163
Артемівський окружний союз кустарно-промислових кооперативів
“Арткустпромсоюз” м. Артемівськ Артемівського округу. 6 од. зб.,
1927–1930 рр.......................................................................................... 245
Артемівська окружна інспектура народної освіти, м. Артемівськ Артемівського округу. 15 од. зб., 1923–1930 рр....................................... 262
** Артемівський окружний скотарсько-молочний союз “Молочарсоюз”, м. Артемівськ Артемівського району УРСР. 3 од. зб., 1929–
1930 рр. до ф. Р–1043
Артемівське окружне відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної торгівлі “Ларьок”, м. Артемівськ Артемівського округу.
14 од. зб., 1924–1927 рр......................................................................... 229
** Артемівський окружний відділ професійної спілки будівельників, м. Артемівськ Артемівського округу. 7 од. зб.,1925–1930 рр. до
ф. Р-1531
Артемівський окружний сільськогосподарський кредитний кооперативний союз Всеукраїнського союзу сільськогосподарської кооперації
“Сільский господар”, м. Артемівськ Артемівського округу. 15 од. зб.,
1923–1930 рр......................................................................................... 245
Слов’янський содовий завод “Червоний хімік” Міністерства хімічної
промисловості СРСР, м. Слов’янськ Сталінської області. 133 од. зб.,
1923–1941, 1943–1948 рр..................................................................... 173
Бахмутський повітовий комітет із представлення відстрочок
військовозобов’язаним, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 16 од. зб., 1919 р........................................................................ 101
Камишеваський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Камишеваха Камишеваської волості Бахмутського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1921,
1922 рр......................................................................................................80
Артемівська державна швейна фабрика ім. МОДР управління легкої
промисловості Донецького раднаргоспу, м. Артемівськ Донецької області. 71 од. зб., 1925–1930, 1946, 1949–1963 рр.................................182
* Лисичанський повітовий виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, м. Лисичанськ 6 од. зб., 1920, 1921 рр.
(до Держархіву Луганської області, 1951 р.)
* Попаснянський районний виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, сел. Попасне Артемівського округу
40 од. зб., 1923–1930 рр. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
* Попаснянський державний скляний завод “Червоний скляр”, сел.
Попасне Артемівського округу 4 од. зб.,1926–1928 рр. (до Держархіву
Луганської області, 1954 р.)
Слов’янський державний скляний завод Артемівського окружного
хіміко-силікатного тресту ім. Артема, м. Слов’янськ Артемівського
округу. 9 од. зб., 1925–1929 рр..............................................................176
Артемівський скляний завод ім. Артема республіканського тресту
“Укрсклотара” Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 210 од. зб., 1926–1928, 1944,
1962–1968 рр..........................................................................................175
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Обласний комітет професійної спілки робітничих важкого машинобудування, м. Донецьк Донецької області. 839 од. зб., 1933, 1934, 1960–
1989 рр....................................................................................................339
Бахмутський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бахмут Бахмутського повіту
Донецької губернії. 114 од. зб., 1920–1923 рр....................................... 79
Донецький губернський комітет незаможних селян (КНС), м. Бахмут
Бахмутського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1920–1924 рр.......94
Донецький губернський особливий продовольчий комітет “Опродкомгуб”, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 4 од. зб.,
1919–1921 рр..........................................................................................228
Карлівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Карлівка Артемівського округу
Донецької губернії. 2 од. зб., 1925 р...................................................... 92
Артемівське окружне відділення професійної спілки будівельників,
м. Артемівськ Артемівського округу. 13 од. зб., 1925–1930 рр.........334
*****
Гришинський повітовий військовий комісаріат, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 98 од. зб., 1920–1922 рр..........98
Маріупольська міжрайонна станція Всеукраїнської контори Всесоюзного об’єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. Маріуполь Донецької області. 6 од. зб., 1931–1934 рр. 212
Маріупольський окружний фінансовий відділ, м. Маріуполь Маріупольського округу. 17 од. зб., 1923–1930 рр........................................129
* Гіничеська митниця, м. Гіничеськ Маріупольського округу 7 од. зб.,
1922–1924 рр. (до Держархіву Херсонської області, 1952 р.)
* Бердянська митниця, м. Бердянськ Бердянського округу 37 од. зб.,
1922–1929 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1952 р.)
** Маріупольський повітовий відділ народної освіти, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,1920 р. до
ф. Р–1203
*****
Маріупольське окружне архівне управління, м. Маріуполь Маріупольського округу. 10 од. зб., 1926–1931 рр................................................289
Сталінський педагогічний інститут професійної освіти Народного комісаріату освіти УРСР, м. Сталіно Донецької області. 9 од. зб., 1930–
1933 рр....................................................................................................267
Виконавчий комітет Новоазовської селищної ради депутатів трудящих, смт. Новоазовське Новоазовського району Донецької області.
112 од. зб., 1933–1941, 1944–1966 рр.....................................................91
* Військово-революційний трибунал узбережжя Азовського моря,
м. Маріуполь 3 од. зб.,1920,1921 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
Народний суд 2-ї дільниці ст. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1916–1920 рр..............................................117
** Маріупольський окружний союз скотарсько-молочної кооперації
“Молочарсоюз”, м. Маріуполь Маріупольського округу. 6 од. зб.,1927–
1930 рр. до ф. Р–1043
* Бердянський кредитний союз, м. Бердянськ 10 од. зб., 1923–1928 рр.
(до Держархіву Запорізької області, 1952 р.)
Маріупольський окружний торговий відділ, м. Маріуполь Маріупольського округу. 16 од. зб., 1923–1930 рр................................................229
* Хлібна інспекція Бердянського порту, м. Бердянськ 5 од. зб., 1923–
1928 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1952 р.)
Уповноважений Українського пайового товариства народного харчування по Маріупольському округу, м. Маріуполь Маріупольського ок-
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ругу. 3 од. зб., 1925–1927 рр..................................................................250
Маріупольське товариство з вироблення вина “Винороб”, м. Маріуполь Маріупольського округу. 2 од. зб., 1925–1929 рр.......................251
Управління державної хлібної інспекції Маріупольського порту Наркомату зовнішньої й внутрішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь Маріупольського округу. 7 од. зб., 1926–1928 рр..........................................237
Ялтинський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ялта Маріупольського округу
Донецької губернії. 3 од. зб., 1923,1924 рр........................................... 86
*****
* Бердянське залізничне поштове відділення, м. Бердянськ 1 од. зб.,
1919 р. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Новоспасівський сільський виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів 3 од. зб., 1924–1927 рр. (до Держархіву
Запорізької області, 1951 р.)
Маріупольська митниця, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР.
34 од. зб., 1918–1930 рр.........................................................................228
*****
Маріупольська окружна інспектура охорони здоров’я, м. Маріуполь
Маріупольського округу. 14 од. зб., 1923–1927 рр..............................254
Особлива сесія народного суду по Маріупольському повіті, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 143 од. зб., 1921,
1922 рр....................................................................................................116
*****
*****
Маріупольська окружна контрольна комісія робочо-селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріуполь, Маріупольського округу. 65 од. зб., 1925–
1930 рр....................................................................................................107
Маріупольська окружна прокуратура, м. Маріуполь Маріупольського
округу. 301 од. зб., 1923–1931 рр..........................................................119
Маріупольський адміністративний відділ Маріупольського окружного виконкому, м. Маріуполь Сталінської області. 1381 од. зб., 1924–
1939 рр....................................................................................................125
* Бердянська окружна прокуратура, м. Бердянськ 8 од. зб., 1924,
1925 рр. (до Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
* Спеціалізований госпіталь №6031 Наркомату охорони здоров’я
СРСР, м. Курахово, немає відомостей щодо обсягу фонду 1928 р. (до
Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
Сталінська міська контрольна комісія КП(б)У– робочо-селянська інспекція (КК РСІ), м. Сталіно Сталіно Донецької області. 399 од. зб.,
1928–1934 рр......................................................................................... 108
Павлівська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції
(КК РСІ), с. Павлівка Павлівського району Донецької області. 27 од.
зб., 1929–1932 рр.................................................................................... 108
** Чистяківська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції (РК РСІ), м. Чистякове Чистяківського району Сталінського округу.
2 од. зб.,1929,1930 рр. до ф. Р–129
Селидівська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції
(КК РСІ), с. Селидівка Селидівського району Донецької області. 26 од.
зб., 1929–1932 рр.................................................................................... 108
Старобешівська районна контрольна комісія робочо-селянської інспекції (КК РСІ), с. Старобешеве Старобешівського району Донецької
області. 27 од. зб., 1928–1932 рр........................................................... 108
** Сталінська районна комісія робочо-селянської інспекції (КК РСІ),
м. Сталіно Донецької області. 1 од. зб.,1933 р. до ф. Р–1567
*****
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* Спеціалізований госпіталь військовополонених №4937 відділу по
справах військовополонених УМВС по Сталінській області, м. Сталіно 523 од. зб.,1941–1945 рр. (до Архіву Міністерства оборони СРСР,
м. Подільськ, 1959 р.)
*****
Юзівський центральний табір військовополонених, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1941–
1943 рр....................................................................................................376
Ларинська районна управа, сел. Ларинка Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 83 од. зб., 1941–1943 рр................375
Паспортно-адресний стіл Ларинської районної управи, сел. Ларинка
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1817 од. зб.,
1942,1943 рр...........................................................................................383
Юзівське міське управління тресту електропостачання України,
м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
116 од. зб., 1941–1943 рр.......................................................................378
Український музично-драматичний театр, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 21 од. зб., 1941–1943 рр.
388
Домоуправління №22 житлового відділу, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 32 од. зб., 1941–1943 рр.
383
Смолянинська районна управа, сел. Смолянка Юзівської області (періоду німецько-фашисткою окупації). 35 од. зб., 1941–1943 рр........375
Риківський районний старостат Юзівської міської управи, сел. Риківка
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб.,
1943 р......................................................................................................374
Рутченківська районна управа, сел. Рутченкове Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р....................375
Прохоровська районна управа, сел. Прохоровка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р....................375
Районна управа станції Юзівка Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р...............................................375
Вознесенська районна управа, сел. Вознесенське Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1941–1943 р.....375
Авдотьїнський селищний старостат, сел. Авдотьїне Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1943 р............... 374
Дебальцівська міська управа, м. Дебальцеве Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 4 од. зб., 1942,1943 рр.............. 374
Юзівська центральна поліклініка, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 378 од. зб., 1941–1943 рр......... 386
Юзівська біржа праці, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 52 од. зб., 1942,1943 рр.................................. 387
Юзівський металургійний завод (фірма Дортмундер-УНІОН), м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб.,
1942,1943 рр........................................................................................... 379
Чистяківське районне управління поліції, м. Чистякове Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 4 од. зб., 1942,
1943 рр.................................................................................................... 376
Юзівська міська лікарня, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 70 од. зб., 1941–1943 рр............................ 386
Юзівська центральна обласна бібліотека, м. Юзівка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 12 од. зб., 1942,1943 рр. 388
*****
Слов’янський міський відділ народної освіти Слов’янської міської управи, м. Слов’янськ Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 7 од. зб., 1942,1943 рр.......................................................... 387
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Юзівське похоронне бюро, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1943 р..................................383
Орджонікідзівська біржа праці, м. Орджонікідзе Орджонікідзенського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3
од. зб., 1941–1943 рр..............................................................................387
Відділ індустрії, ремесла і торгівлі Юзівської міської управи, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 12 од.
зб., 1942,1943 рр.....................................................................................378
Юзівський банно-пральний комбінат № 1, м. Юзівка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1943 р...............383
Юзівський м’ясокомбінат, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 37 од. зб., 1941–1943 рр.....................379
*****.......................................................................................................
Домоуправління №10 житлового відділу Юзівської міської управи, м.
Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 34
од. зб., 1941–1943 рр..............................................................................383
Домоуправління номера 1, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 40, 42 житлового
відділу Юзівської міської управи, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 6 од. зб., 1941 р.........................383
Юзівське кооперативне торгове товариство “Інвалід”, м. Юзівка
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942, 1943 рр..........................................................................................385
Юзівська рентгенівська станція відділу охорони здоров’я Юзівської
міської управи, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 13 од. зб., 1941–1943 рр.....................................386
Маріупольський міський відділ охорони здоров’я Маріупольської
міської управи, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 60 од. зб., 1941–1943 рр.....................................385
Управління міської пожежної охорони місцевого міського господарства Юзівської міської управи, м. Юзівка Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 13 од. зб., 1941–1943 рр................383
*****
Дирекціон №3 гірничометалургійного товариства “Схід”, м. Юзівка
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 33 од. зб.,
1941–1943 рр..........................................................................................378
Юзівська міська управа, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб., 1941–1943 рр..............................374
Архангельська сільська управа, с. Архангельське Волноваського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
4 од. зб., 1942,1943 рр............................................................................375
Златоустівська сільська управа, с. Златоустівка Волноваського району
Юзівської області. 10 од. зб., 1942,1943 рр.......................................... 375
Стретенська сільська управа, с. Стретенка Волноваського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1943 р...................................................................................................... 176
Старогнатівська сільська управа, с. Старогнатівка Волноваського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської області). 9
од. зб., 1942,1943 рр............................................................................... 376
Авдіївська районна земельна управа. с. Авдіївка Авдіївського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 13 од. зб.,
1941–1943 рр.......................................................................................... 380
*****
Амвросіївське районне управління поліції, сел. Амвросіївка Амвросіївського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр..........................................................376
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Будівельна гідротехнічна меліоративна контора Сердюк П. Г., м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб.,
1942,1943 рр...........................................................................................380
Путилівська районна управа, сел. Путилівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1943 р.........................375
Дирекціон №4 гірничопромислового товариства “Схід”, м. Юзівка
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1943 р......................................................................................................378
Чистяківський міський промисловий комбінат, м. Чистякове Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб., 1943 р... 378
Бахмутська міська продовольча управа, м. Бахмут Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 77 од. зб., 1942,1943 рр. 384
Бахмутська міська управа, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 44 од. зб., 1941–1943 рр....................374
Бахмутська міська земельна управа, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 12 од. зб., 1942,1943 рр.......380
Часов-Ярська міська управа, м. Часов-Яр Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр...................374
Бахмутський фінансовий відділ міської управи, м. Бахмут Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 53 од. зб., 1941–
1943 рр....................................................................................................377
Василівська Перша сільська управа, с. Василівка Перша Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942, 1943 рр...........................................................................375
Будьоннівська сільська управа, с. Будьоннівка Бахмутського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942, 1943 рр..........................................................................................375
Григорівська сільська управа, с. Григорівка Бахмутського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942,1943 рр...........................................................................................375
Зайцівська сільська управа, с. Зайцеве Бахмутського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942, 1943
рр.............................................................................................................375
Іванівська сільська управа, с. Іванівка Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб., 1941–
1943 р......................................................................................................375
Карлівська сільська управа, с. Карлівка Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашисткою окупації). 1 од. зб., 1942,
1943 рр....................................................................................................375
Карло-Лібкнехтівська сільська управа, с. Карло- Лібкнехтівськ Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 2 од. зб., 1942, 1943 рр.........................................................375
Кодемська управа, с. Кодеме Бахмутського району Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942, 1943 рр...375
Клинівська управа, с. Клинове Бахмутського району Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1943 р...............375
Краснопахарська сільська управа, с. Красний Пахар Бахмутського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942, 1943 рр...........................................................................375
Мало-Іллінівська сільська управа, с. Мало-Іллінівка Бахмутського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
3 од. зб., 1942, 1943 рр...........................................................................375
Пилипчатинська сільська управа, с. Пилипчатине Бахмутського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942, 1943 рр...........................................................................375
*****
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Покровська сільська управа, с. Покровське Бахмутського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,375
Парасковіївська сільська управа, с. Парасковіївка Бахмутського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,375
Привільська сільська управа, с. Привільне Бахмутського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб.,
1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,376
*****
Трипільська управа, с. Трипілля Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб., 1942, 1943
рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,376
Урицька сільська управа, с. Урицьке Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб., 1942,
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,376
Бахмутська біржа праці,м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 67 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,387
Бахмутська окружна насінна база, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 3 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,380
Бахмутський господарський банк, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 347 од. зб., 1941,1942 рр.,,,,,,,,,377
Житловий відділ Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 12 од. зб., 1942,
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 382
Управління Бахмутської міської допоміжної української поліції,
м. Бахмут (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1943 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 376
3-є відділення Бахмутської районної допоміжної поліції, м. Бахмут
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації) 2 од. зб.,
1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 376
2-е відділення поліції, м. Часів-Яр Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,376
Бахмутський судовий посередник, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941, 1942 рр.,,,,,,,,,,, 377
Бахмутський судово-медичний морг, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,, 386
Бахмутська районна колегія захисників, м. Бахмут Юзівської
області(періоду німецько-фашистської окупації). 6 од. зб., 1942 р. 377
*****
Бахмутський кераміко-алебастровий завод Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 379
Бахмутський кераміко-трубний завод Бахмутської міської управи,
м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1941,1942 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 379
Бахмутська окружна молочно-жирова господарська контора, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 379
Бахмутський дротяно-гвоздильний завод Бахмутської міської управи,
м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 379
Бахмутський толемазевий завод Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
3 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 379
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Бахмутська фабрика виробництва: лісопиляння, обозовиробництва,
меблі “Деревометал” Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,379
Бахмутська фабрика м’якої тари Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,379
Ремонтно-механічна і чавунно-ливарна майстерня кераміко-механічного технікуму, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 4 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,378
Бахмутська бричечно-ремонтні й автомеханічні майстерні Бахмутської міської управи, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941–1942 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,379
Бахмутська міська друкарня, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,388
* Хорошанська машинно-тракторна станція, Слав’яносербського
району, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Держ
архіву Луганської області)
Перший Бахмутський харчовий комбінат, м. Бахмут Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,379
Бахмутський пункт заготівлі зерна “Заготзерно”, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1942,
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,384
*****
Комбінат товариства сліпих Бахмутської міської управи, м. Бахмут
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб.,
1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,385
Бахмутська інфекційна лікарня, м. Бахмут Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,385
** Бахмутський комітет з відновлення собору, м. Бахмут Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942, 1943 рр.
до Р-2586
Бахмутська контрольно-насінна лабораторія, м. Бахмут Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 20 од. зб., 1941–
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Бахмутська міська бібліотека, м. Бахмут Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,388
Курахівська сільськогосподарська громада Курахівської сільської управи, с. Курахівка Селидівського району Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 32 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,381
Кучуринська сільськогосподарська громада №1 Селидівської сільської
управи, с. Кучурине Селидівського району Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 9 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Кучуринська сільськогосподарська громада №2 Селидівської сільської
управи, с. Кучурине Селидівського району Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 19 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,381
Сільськогосподарська громада “Вільне поле” Привільської сільської
управи Великоянисольського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 5 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Желанна Перша сільськогосподарська громада Галицинівської сільської управи, с. Желанне Перше Селидівського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 26 од. зб., 1941–
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Желанна Друга сільськогосподарська громада Галицинівської сільської
управи, с. Желанне Друге Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 33 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,, 381
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Кам’яно-Лисичанська сільськогосподарська громада Селидівської
сільської управи, с. Кам’яно-Лисичанка Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 34 од. зб., 1941–
1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Новоолексіївська сільськогосподарська громада Пустинської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 53 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Шевченківська сільськогосподарська громада Пустинської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 45 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Селидівська сільськогосподарська громада Селидівської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Сільскогосподарська громада “Слов’янська” Сонцевської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Курахівська земельна громада Курахівської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 16 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Перша Східна сільскогосподарська громада Андріївської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 10 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Новотроїцька сільскогосподарська громада Серебрянської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 13 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Олександрівська сільскогосподарська громада Курахівської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 11 од. зб., 1942 р.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Петропавлівська сільскогосподарська громада Сонцевської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 46 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,381
Котляревська сільскогосподарська громада Михайлівської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 32 од. зб., 1941–1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Петрівська сільськогосподарська громада Серебрянської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 17 од. зб., 1942, 1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Новодмитрівська сільськогосподарська громада Новоселидівської
сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 5 од. зб., 1942,1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Григорівська сільськогосподарська громада Пустинської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 18 од. зб., 1942, 1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Новомиколаївська сільськогосподарська громада Пустинської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 7 од. зб., 1942, 1943 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Сільськогосподарська громада Новоселидівської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 4 од. зб., 1941, 1942 рр.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 381
Новоолександрівська сільськогосподарська громада Пустинської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 12 од. зб., 1942, 1943 рр............................ 381
Сільськогосподарська громада, с. Слов’янка Петропавлівської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 7 од. зб., 1941, 1942 рр................................... 381
*****
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Вовчанська сільськогосподарська громада Курахівської сільської управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 6 од. зб., 1942,1943 рр........................................ 381
Калинівська сільськогосподарська громада Селидівського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1943 р...................................................................................................... 381
Петро-Павлівська сільськогосподарська громада Петро-Павлівської
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Державне господарство “Гірник” №2 Добропільського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб.,
1943 р......................................................................................................381
Вовчанська сільськогосподарська громада Іванівської сільської управи
Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 9 од. зб., 1941–1943 рр................................................381
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Сергіївська сільськогосподарська громада Іванівської сільської управи
Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 5 од. зб., 1941–1943 рр................................................381
Спогади радянських громадян про життя в Німеччині (колекція).
11 од. зб., 1946 р.....................................................................................370
Сільськогосподарська громада “Лиман” Лиманської сільської управи
Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 7 од. зб., 1942,1943 рр.....................................................381
Сільськогосподарська громада Миколаївка №2 Миколаївської сільська
управи Добропільського району Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 12 од. зб., 1942, 1943 рр.................................381
Гродівська сільськогосподарська громада №2 Гродівської сільської управи Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб., 1943 р...................................................381
Дільниця №5 державного господарства №2 Гришинського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942,1943 рр...........................................................................................381
Кутейниковська селищна контора заготівлі зерна “Заготзерно”, с. Кутейникове Амвросіївського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942, 1943 рр..............................385
Андріївський опорний пункт окружного земельного управління Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 2 од. зб., 1942, 1943 рр.........................................................380
Очеретинська сільська контора заготівлі зерна “Заготзерно”, с. Очеретине Олександрівського району Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 1 од. зб., 1942 р...............................................385
Сільськогосподарська громада “Терники” Удачненської сільської управи Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1942 р...................................................381
Будинок немовляти відділу охорони здоров’я Маріупольської міської
управи, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942, 1943 рр....................................................387
Дитячі яслі №3, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 7 од. зб., 1942, 1943 рр...................................387
Маріупольське міське господарство по озелененню міста, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
9 од. зб., 1942, 1943 рр..........................................................................382
Міська поліклініка №1, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 19 од. зб., 1941–1943 рр....................386
Маріупольська міська лікарня, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 6 од. зб., 1942, 1943 рр.............386
Лікарня Маріупольського металургійного заводу, м. Маріуполь
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 19 од. зб.,
1942, 1943 рр..........................................................................................386
Азовські заводи акціонерного товариства Ф.Крупп (колишні заводи
ім. Ілліча і Куйбишева), м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб., 1941–1943 рр......................379
Маріупольська міжрайонна медична база Юзівської обласної філії
аптекоуправління, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 31 од. зб., 1941–1943 рр.................................386
Новосілівська медична амбулаторія Маріупольської міської інспектури
охорони здоров’я, с. Новосілівка Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 21 од. зб., 1941–1943 рр.................................386
Житловий відділ Маріупольської міської управи, м. Маріуполь
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 32 од. зб.,
1941–1943 рр..........................................................................................382
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Маріупольська контора радіовузла, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 20 од. зб., 1941–1943 рр........ 389
Маріупольське управління ринками торгового відділу Маріупольської
міської управи, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 35 од. зб., 1941–1943 рр.....................................384
Сільськогосподарська громада Портовської сільської управи Маріупольського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 2 од. зб., 1942 р.....................................................................381
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Сільськогосподарська громада , сел. Новоселівка Новоселівської селищної управи Маріупольського району Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941–1943 рр..................381
Маріупольська похоронна контора, м. Маріуполь Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації ). 3 од. зб., 1942 р..............383
Богатирська сільська управа, с. Богатир Великоянисольського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 8 од. зб.,
1941–1943 рр..........................................................................................375
Управління Маріупольської міської пожежної охорони, м. Маріуполь
Юзівського області (періоду німецько-фашистської окупації ). 5 од. зб.,
1942 р......................................................................................................383
Маріупольський міський паливний відділ міської управи, м. Маріуполь Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
2 од. зб., 1941,1942 рр............................................................................378
Маріупольський трест їдалень, ресторанів і кафе, м. Маріуполь
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 4 од. зб.,
1941–1943 рр..........................................................................................384
Краматорська міська комісія з установлення звірств і злодіянь, скоєних
німецько-фашистськими загарбниками в період німецько-фашистської
окупації, м. Краматорськ Сталінської області. 16 од. зб., 1943 р......390
Рутченківська біржа праці, сел. Рутченкове Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 29 од. зб., 1941–1943 рр................387
Біржа праці, м. Дружківка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 149 од. зб., 1941–1943 рр...................................387
Паспортно-адресне бюро, м. Дружківка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1487 од. зб., 1941–1943 рр................383
Покровська сільська управа , с. Покровське Амвросіївського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 27 од. зб.,
1941–1943 рр..........................................................................................375
Російсько-Орлівська сільськогосподарська громада Старокримської
сільської управи Амвросіївського району Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 17 од. зб., 1942, 1943 рр................381
Амвросіївський цементний завод, м. Амвросіївка Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 10 од. зб., 1942,
1943 рр....................................................................................................379
Амвросіївська районна контора заготівлі зерна “Заготзерно”, м. Амвросіївка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
8 од. зб., 1942,1943 рр............................................................................384
Фінансово-податковий відділ Амвросіївської міської управи, м. Амвросіївка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
4 од. зб., 1942,1943 рр............................................................................377
Документи учасників Великої Вітчизняної війни і партизанського руху
в Донбасі (колекція ). 111 од. зб., 1933–1989 рр..................................369
Сільськогосподарська громада “Мирне” Шевченківської сільської управи , с. Шевченко Гришинського району Юзівської області (періоду
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Сільськогосподарська громада Красно-Лиманської сільської управи,
х.Григорівка Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1943 р..........................................381
Сталінський міський державний архів, м. Сталіно Сталінської області.
80 од. зб., 1937–1940 рр.........................................................................291
Сільськогосподарська громада Гродівської сільської управи, с. Гродівка Гришинського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1943 р............................................................381
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Спецторг управління МВС і управління МДБ по Сталінській області,
м. Сталіно Сталінської області. 13 од. зб., 1945–1948 рр...................231
Мировий суддя м. Слов’янська Юзівської області (періоду німецькофашистської окупації). 202 од. зб., 1942,1943 рр................................377
Управління української служби порядку, м. Горлівка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942 р...............376
Продовольчий відділ Горлівської міської управи, м. Горлівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 9 од. зб., 1942,
1943 рр....................................................................................................383
Сталінська міжобласна контора Головного управління постачання
харчової промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1947 рр.....................242
Дебальцівське місцеве відділення професійної спілки будівельників,
сел. Дебальцеве Артемівського округу. 5 од. зб., 1924, 1925 рр........333
Картушинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, х. Картушинський Картушинської волості Дебальцівського повіту Донецької губернії. 8 од. зб.,
1921–1923 рр..........................................................................................80
Єсаулівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Єсаулівка Дебальцівського
повіту Донецької губернії. 11 од. зб., 1921, 1922 рр............................80
Картушинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Картушине Дебальцівського району Артемівського округу. 1 од. зб., 1922–
1926 рр.....................................................................................................94
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Виконавчий комітет Краснолиманської районної ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 750 од. зб., 1925, 1927–
1931, 1943, 1947, 1950, 1953, 1955–1962, 1976–1985 рр..................... 85
Торcький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Торcьке Лиманського району Донецької області. 5 од. зб., 1927–1932 рр............ 94
Закітнянське сільське товариство селянської взаємодопомоги, с. Закітне Лиманського району Артемівського округу. 2 од. зб., 1927–
1929 рр....................................................................................................195
Лиманський районний адміністративний відділ районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Лиман Лиманського району. 3 од. зб., 1930 р.......................125
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Лиманська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Лиман Артемівського району УРСР. 27 од. зб., 1924, 1926,
1929–1932 рр............................................................................................92
Попівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Попівка Артемівського району УРСР. 47 од. зб., 1922–
1930 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Закітнянської сільської ради депутатів трудящих,
с. Закітне Краснолиманського району Сталінської області. 88 од. зб.,
1924–1931, 1943–1959 рр........................................................................92
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Виконавчий комітет Торcької сільської ради депутатів трудящих,
с. Торcьке Краснолиманського району Сталінської області. 88 од. зб.,
1928–1932, 1944–1958 рр....................................................................... 92
Виконавчий комітет Лозовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Лозове Краснолиманського району Донецької області. 385 од. зб.,
1924–1933, 1944–1985 рр....................................................................... 92
Закітнянське зернове кооперативне товариство, с. Закітне Лиманського району Артемівського округу. 5 од. зб., 1924, 1930,1931 рр.........251
Лиманське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Лиманське
Лиманського району Артемівського округу Донецької губернії. 2 од. зб.,
1924, 1925 рр..........................................................................................251
Донецьке обласне виробниче лісогосподарське об’єднання “Донецькліс” Міністерства лісового господарства УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 1049 од. зб., 1936–1939, 1953–1989 рр...................................210
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Управління сільського господарства виконкому Новоазовської
районної ради народних депутатів, м. Новоазовськ Новоазовського
району Донецької області. 282 од. зб., 1936–1941, 1944–1952, 1970–
1976 рр....................................................................................................196
Дебальцівський повітовий військовий комісаріат, м. Дебальцеве
Дебальцівського повіту Донецької губернії. 19 од. зб., 1920–1922 рр...... 98
Юзівський повітовий військовий комісаріат, м. Юзівка Донецької губернії. 408 од. зб., 1920–1923 рр............................................................ 99
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Бахмутський повітовий військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 132 од. зб., 1919–1922 рр..................... 98
Амвросіївська геологорозвідувальна партія на мергель геологічного
управління УРСР, ст. Амвросіївка Амвросіївського району Сталінської
області. 2 од. зб., 1938, 1939 рр.............................................................148
Великоянисольський волосний комітет комітет незаможних селян
(КНС), сел. Великоянисоль Гришинського повіту Донецької губернії.
4 од. зб., 1922 р........................................................................................ 94
*****
Військовий комісаріат Соляного району, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1919 р................................................. 99
Новоандріївський волосний наглядач управління Юзівської повітової
робочо-селянської міліції, сел. Новоандріївка Новоандріївської волості
Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1922, 1923 рр........123
Сталінський окружний відділ планування, м. Сталіно Сталінського округу. 3 од. зб., 1927–1930 рр..................................................................126
Петропавлівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство ім. Шевченко, с. Петропавлівка Сталінського округу. 6 од. зб.,
1924–1926 рр..........................................................................................251
Управління промислової робочо-селянської радянської міліції
Краснознам’янської дільниці управління Донецької державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, с. Краснознам’янка
Сталінського округу Донецької губернії. 4 од. зб., 1923, 1924 рр.....121
Мар’їнський волосний військовий комісаріат, с. Мар’їнка Юзівського
повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920,1921 рр............................... 99
* Новокаменський сільський військово-революційний комітет Гальчульської волості Гуляйпільського повіту 6 од. зб., 1920, 1921 рр. (до
Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
Центральний комітет професійної спілки працівників коксохімічної
промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 158 од. зб., 1937–
1948 рр....................................................................................................336
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Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників органів
суду й прокуратури, м. Сталіно Сталінської області. 10 од. зб., 1945–
1947 рр....................................................................................................339
** Військово-санітарна летючка № 516, м. Слов’янськ Слов’янського
повіту Донецької губернії. 3 од. зб.,1920,1921 рр. до ф. Р–1249
Юзівський міський ринковий комітет Юзівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1923, 1924 рр...............................................................252
Бахмутська районна бойова дільниця тилу, м. Бахмут Бахмутського
повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр..............................103
Управління Донецького тресту швейної промисловості, м. Артемівськ
Донецької губернії. 2 од. зб., 1924,1925 рр..........................................158
Виконавчий комітет Артемівської районної ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 793 од. зб., 1917,1918, 1920,
1926,1927, 1943–1986 рр.........................................................................85
Маріупольська районна спілка споживчих товариств, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1924,
1925 рр.................................................................................................... 247
Виборчі комісії з виборів у Верховну Раду УРСР по Донецькій області. 162 од. зб., 1938, 1946,1947, 1950,1951, 1953–1957, 1959, 1961–
1963 рр......................................................................................................93
** Окружна і дільничі виборчі комісії з виборів у Верховну Раду УРСР
по м. Макіївки (до Р–1949)
*****
*****
** Лиманська районна комісія з чищення радянського апарату, м. Лиман Артемівського району УРСР. 2 од. зб.,1930 р. до ф. Р–1465
*****
*****
*****
Виборчі комісії з виборів у Верховну Раду СРСР по Донецькій області.
305 од. зб., 1937, 1938, 1945–1966 рр.....................................................93
Амвросіївська місцева комендатура, м. Амвросіївка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941,1942 рр....376
*****
*****
*****
*****
Маріупольське відділення Всеукраїнського пайового товариства
“Ларьок”, м. Маріуполь Маріупольського округу. 2 од. зб., 1924,
1925 рр....................................................................................................229
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. 2 од. зб., 1921 р............................................................98
** Юзівська повітова комісія з боротьби з дезертирством при Юзівському повітовому комісаріаті з військових справ, м. Юзівка Донецької
губернії. 1 од. зб.,1920,1921 рр. до ф. Р–1928
Андріївське волосне відділення робітничо-селянської міліції, с. Андріївка Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії.
2 од. зб., 1923 р.......................................................................................121
Новопокровська сільськогосподарська громада, х. Новопокровське
Авдіївського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 1 од. зб., 1942 р.....................................................................381
Юзівська обласна насінна контора, м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 3 од. зб., 1942, 1943 рр....... 381
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Єлизаветська сільська управа Мар’їнського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 10 од. зб., 1941–
1943 рр.................................................................................................... 375
Краматорська контора Всесоюзного державного тресту санітарно-технічного будівництва “Південсантехбуд”, м. Краматорськ Донецької області. 2 од. зб., 1934–1935 рр................................................................. 220
*****
Артемівський окружний відділ торгівлі Артемівського окрвиконкому,
м. Артемівськ Артемівського округу. 12 од. зб., 1924–1930 рр......... 229
* Дорожно- транспортний відділ управління НКВС на Південно-Донецькій залізниці, м. Артемівськ 5 од. зб.,1938–1941 рр. (до Управління КДБ Донецької області 03.11.1988)
Донецький губернський відділ праці, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1923–1925 рр................................ 306
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. 68 од. зб., 1924–1941 рр...................................... 238
* Військовий трибунал військ НКВС по Сталінській області, м. Сталіно 5 од. зб.,1939–1940 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
*****
* Бердянська контора Всесоюзного об’єднання з експорту та імпорту кам’яновугільного палива, м. Бердянськ 2 од. зб.,1930–1932 рр. (до
Держархіву Запорізької області, 1951 р.)
*****
*****
*****
Сільськогосподарська громада Павлівської сільської управи Мар’їнського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр................................................................ 381
Сільськогосподарська громада Старомихайлівської сільської управи
Мар’їнського району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 2 од. зб., 1942,1943 рр................................................. 381
Сільськогосподарська громада Павлівської сільської управи
Мар’їнського району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 3 од. зб., 1942 р............................................................ 381
Сільськогосподарська громада Богоявленської сільської управи
Мар’їнського району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 11 од. зб., 1941–1943 рр.............................................. 381
*****
Виконавчий комітет Тернівської сільської ради народних депутатів,
с. Терни Краснолиманського району Донецької області. 335 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................92
Листи з Німеччини радянських громадян, вивезених у німецьке рабство зі Сталінської області в період німецько-фашистської окупації
1941–1943 р. (колекція). 15652 од. зб., 1942,1943 рр.......................... 370
Домоуправління №23 житлового відділу Юзівської міської управи,
м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
5 од. зб., 1941–1943 рр........................................................................... 383
Виборчі комісії з виборів у місцеві ради депутатів трудящих по Донецькій області. 3659 од. зб., 1930, 1939–1941, 1947–1969 рр.............93
*****
*****
*****
*****
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Лічильні комісії з виборів у народні суди по Донецькій області. 329 од. зб.,
1948–1965 рр.......................................................................................... 118
*****
Ждановський міжрайонний рибальський кооператив “Укррибспоживачспілка”, м. Жданов Сталінської області. 224 од. зб., 1933,1934,
1943–1958 рр.......................................................................................... 249
Сталінська обласна контора Головного управління з збуття продукції
м’ясної і молочної промисловості Міністерства м’ясної й молочної
промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 18 од. зб., 1943–
1948 рр.................................................................................................... 242
Сталінська міська база Сталінської обласної контори з збуття продукції м’ясної й молочної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської
області. 14 од. зб., 1943–1947 рр........................................................... 243
* Евакуаційний госпіталь №1335 місцевого евакуаційного пункту
№94, м. Маріуполь 2 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до
Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1955 р.)
*****
*****
*****
Польова робітничо-селянська інспекція при Донецької дивізії Всесоюзної надзвичайної комісії України, м. Бахмут Бахмутського повіту
Донецької губернії. 14 од. зб., 1921,1922 рр........................................ 109
Донецький губернський відділ робочо-селянської інспекції Харків
ського військового округу, м. Бахмут Донецької губернії. 17 од. зб.,
1919–1921 рр.......................................................................................... 108
Управління Слов’янської міської робочо-селянської міліції, м. Слов’янськ Донецької губернії. 14 од. зб., 1920,1921 рр.......................... 121
*****
Управління робочо-селянської радянської міліції 3-го району Слов’янського повіту Донецької губернії. 11 од. зб., 1920–1922 рр............... 121
* Управління робітничо-селянської радянської міліції 4-го району
Слов’янського повіту, сел. Барвінкове 22 од. зб., 1920–1922 рр. (до
Держархіву Харківської області, 1951, 1957 рр.)
Управління робочо-селянської міліції 5-го району, сел. Лиман
Слов’янського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1921, 1922 рр... 121
Управління робочо-селянської міліції мінеральних вод, м. Слов’янськ
Слов’янського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920, 1921 рр... 121
* Управління робітничо-селянської радянської міліції 8-го району
Ізюмського повіту 1 од. зб., 1920 р. (до Держархіву Харківської області, 1949 р.)
Маріупольська міська база Сталінської обласної контори з збуття продукції м’ясної й молочної промисловості СРСР, м. Маріуполь
Сталінської області. 9 од. зб., 1944–1947 рр........................................ 243
Макіївська міська база Сталінської обласної контори з збуття продукції м’ясної й молочної промисловості СРСР, м. Макіївка Сталінської
області. 17 од. зб., 1943–1947 рр........................................................... 243
Микитівська міська база Сталінської обласної контори з збуття продукції м’ясної й молочної промисловості СРСР, м. Микитівка Сталінської
області. 13 од. зб., 1943–1947 рр........................................................... 243
Комісія з установлення звірств і злодіянь, скоєних німецько-фашист
ськими загарбниками в м. Артемівську Сталінської області в 1941–
1943 рр. 7 од. зб., 1941–1943 рр............................................................ 390
Маріупольський окружний відділ соціального забезпечення, м. Маріуполь Маріупольського округу. 14 од. зб., 1926–1928 рр..................... 309
Народний суд 3-ї дільниці , м. Лиман Лиманського району Сталінської
області. 1 од. зб., 1940 р......................................................................... 117
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Народний суд 1-ї дільниці , м. Красний Лиман Сталінської області. 1
од. зб., 1932–1941 рр.............................................................................. 117
*****
Сільськогосподарська громада Мангушського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941,
1942 рр.................................................................................................... 381
Сільськогосподарська громада Стародубівської сільської управи Першотравневого району Юзівської області (періоду німецько-фашист
ської окупації). 1 од. зб., 1942,1943 рр................................................. 381
Сільськогосподарська громада Мангушської сільської управи Мангушського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 1 од. зб., 1943 р..................................................................... 381
*****
*****
*****
Закітнянський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району
Артемівського округу. 7 од. зб., 1925–1930 рр..................................... 94
Лиманський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району
Артемівського округу. 1 од. зб., 1925 р................................................. 94
Попівський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району Артемівського округу. 8 од. зб., 1925–1929 рр.......................................... 94
Відділ залізничної робочо-селянської міліції Північно-Донецької
залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 4 од. зб., 1940,
1941 рр.................................................................................................... 121
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Бахмутська санітарна станція, м. Бахмут Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1941–1943 рр.................. 386
Микитівське районне продовольче управління, м. Микитівка Бахмутського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942, 1943 рр............................................................... 384
Відділ залізничної робочо-селянської міліції НКВС Південно-Донецької залізниці, м. Ясинувата Сталінської області. 24 од. зб., 1934–
1941 рр.................................................................................................... 121
*****
*****
Апостолівський волосний військовий комісаріат, с. Апостолівка
Апостолівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії.
4 од. зб., 1920, 1921 рр............................................................................. 99
Амвросіївська міська управа, м. Амвросіївка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942,1943 рр.............. 374
Селищна управа шахти №1 Сніжнянського району Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1943 р............... 375
Селищна управа шахт №32-33 Сніжнянського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942,
1943 рр.................................................................................................... 375
Топографо-геодезична партія по зйомці, м. Артемівськ Артемівського
округу. 1 од. зб., 1931 р.......................................................................... 147
Кущове адресне бюро управління робочо-селянської міліції по
Сталінській області. 2 од. зб., 1938–1941 рр....................................... 123
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Романівська сільськогосподарська громада Єлизаветівської сільської
управи Мар’їнського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942 р................................................... 381
Домоуправління №27 житлового відділу Юзівської міської управи,
м. Юзівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
1 од. зб., 1942,1943 рр............................................................................ 383
*****
Селищна управа шахт 2-3 Сніжнянського району Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942 р............... 375
*****
Донецьке губернське бюро по землевпорядженню Державних земельних фондів, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії.
19 од. зб., 1922–1925 рр......................................................................... 193
Контора будівлі Палацу праці при Петрівському рудничному комітеті, Петрівський рудник Мар’їнського району Сталінського округу.
51 од. зб., 1925–1928 рр......................................................................... 220
Контора будівлі Палацу праці на Новосмолянинівському руднику при
Сталінському рудничному комітеті, с. Новосмолянинівка Сталінського
округу. 5 од. зб., 1925–1928 рр.............................................................. 220
Контора будівлі Палацу праці при Гришинському рудничному комітеті,
Гришинський рудник Гришинського району Артемівського округу. 31
од. зб., 1925–1928 рр.............................................................................. 220
*****
Контора будівлі Палацу праці при Горлівському рудничному комітеті,
м. Горлівка Артемівського округу. 49 од. зб., 1925–1929 рр.............. 220
Контора будівлі Палацу праці при Червонотворчому рудничному комітеті, с. Рутченкове Сталінського округу. 43 од. зб., 1925–1928 рр.... 220
** Маріупольський окружний комітет допомоги жертвам інтервенції,
м. Маріуполь Донецької губернії. 9 од. зб., 1924, 1925 рр. до ф. Р-2071
** Об’єднаний місцевий комітет Донецького губернського відділу союзу гірників і управління кам’яновугільної промисловості м. Бахмут
Бахмутського округу Донецької губернії. 123 од. зб.,1921–1924 рр. до
ф. Р-2607
Контора будівлі клуба-театру при Будьоннівському рудничному комітеті, с. Будьоннівка Макіївського району Сталінського округу. 19 од.
зб., 1927–1929 рр.................................................................................... 220
Дисциплінарний суд Микитівського куща Донецької губернії при Микитівських рудниках правління державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, сел. Микитівка Юзівського повіту Донецької губернії.
3 од. зб., 1921 р....................................................................................... 118
*****
Контора будівлі Палацу праці при Єнакієвському рудничному комітеті, рудник Єнакієве Єнакієвського району Артемівського округу.
42 од. зб., 1925–1928 рр......................................................................... 220
** Гришинське повітове відділення Всеросійського виробничого союзу працівників лісового і сільського господарства, м. Гришине Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р-2672
Донецький губернський комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції, м. Артемівськ Донецької губернії. 48 од. зб.,
1924,1925 рр........................................................................................... 97
Уповноважений по Слов’янській групі санаторіїв Донецького губернського відділу соціального страхування, м. Слов’янськ Артемівського округу. 31 од. зб., 1924–1926 рр.................................................... 258
Дисциплінарний суд Нелєпівського і Північного рудників Єнакієв
ського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1920,1921 рр.................. 118
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Окружні комітети товариства сприяння жертвам інтервенції (о.а.ф.).
62 од. зб., 1924–1926 рр.......................................................................... 97
** Сталінський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції, м. Сталіно Сталінського округу. 10 од. зб.,
1924–1926 рр. до ф. Р-2071
Контора будівлі Палацу праці при Щербинівському рудничному комітеті, с. Щербинівка Артемівського району Артемівського округу.
36 од. зб., 1925–1929 рр......................................................................... 220
Уповноважений рудничного комітету профспілки гірників шахти №1
Горлівського району Бахмутського повіту Донецької губернії. 8 од. зб.,
1921–1923 рр.......................................................................................... 331
**** Юзівське районне відділення Всеукраїно-Російського телеграфного агентства і редакції стінної газети “Червоне слово”, м. Юзівка
Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р.
** Управління уповноваженого центрального управління кам’яновугільної промисловості Донбасу при рудничному комітеті спілки гірників Горлівського куща №6, м. Горлівка Донецької губернії. 1 од. зб.,
1921 р. до ф. Р-2669
Макіївські кам’яновугільні рудники “Згода” Макіївської волості Таганрозького округу Області Війська Донського. 1 од. зб., 1918 р..... 143
*****
*****
Шефська комісія при управлінні державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, м. Бахмут Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р.... 141
Об’єднаний Горлівсько-Залізнянський рудничний комітет №4 по дрібній промисловості Всеросійської спілки гірників, Горлівський район
Донецької губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр.......................................... 331
*****
Уповноважений по охороні праці Горлівського районного комітету
профспілки гірників по Корсунському степу, Горлівський район Донецької губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр............................................... 331
*****
Маріупольський окружний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових працівників Маріупольського району УРСР. 3 од. зб.,
1930 р...................................................................................................... 334
Дисциплінарний суд Горлівського куща №3 при Горлівському руднику
правління державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, м. Горлівка Донецької губернії. 1 од. зб., 1920,1921 рр................................ 118
Гірничо-технічні курси при Гришинському районному комітеті профспілки гірників, м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії.
15 од. зб., 1921,1922 рр.......................................................................... 278
Уповноважений центрального правління кам’яновугільної промисловості по Чистяківському гірничому районі, м. Чистякове Донецької
губернії. 2 од. зб., 1920, 1921 рр........................................................... 140
Ліквідаційна комісія Маріупольського окружного комітету спілки
робітничих харчової і смакової промисловості “Харчосмак”, м. Маріуполь Маріупольського округу. 1 од. зб., 1930 р................................... 335
Артемівське місцеве відділення Всеросійської спілки гірників, сел.
Моспине Макіївського району Юзівського повіту Донецької губернії.
136 од. зб., 1920–1924 рр....................................................................... 331
Уповноважений Всеукраїнського комітету спілки гірників по Артемівському округу, м. Артемівськ Артемівського округу. 44 од. зб.,
1924–1926 рр.......................................................................................... 331
Донецьке губернське відділення Всеросійської професійної спілки радянських громадських і торговельних установ, м. Бахмут Донецької
губернії. 4 од. зб., 1922, 1923 рр........................................................... 332
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Сталінський окружний комітет спілки робітничих харчової і смакової
промисловості УРСР “Харчосмак”, м. Сталіно Сталінського округу.
7 од. зб., 1929, 1930 рр........................................................................... 335
Артемівський окружний відділ Всеросійської спілки робітників та
службовців шкіряної промисловості УРСР, м. Артемівськ Артемів
ського округу. 3 од. зб., 1929,1930 рр................................................... 335
Сталінський окружний комітет спілки сільськогосподарських і лісових працівників СРСР, м. Сталіно Сталінського округу. 14 од. зб.,
1929,1930 рр........................................................................................... 335
Сталінське окружне відділення Всеукраїнського комітету працівників
медичної і санітарної праці “Медсанпраця”, м. Сталіно Сталінського
округу 1 од. зб., 1930 р.......................................................................... 335
Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки
робітників та службовців шкіряної промисловості, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії. 5 од. зб., 1920, 1921, 1924 рр...... 335
Артемівська окружна спілка робітничих харчової і смакової промисловості “Харчосмак”, м. Артемівськ Артемівського округу. 14 од. зб.,
1928–1930 рр.......................................................................................... 335
Уповноважений Донецького губернського відділу Всеросійської спілки гірників по Семейкенському району, сел. Успенка Луганського повіту Донецької губернії. 6 од. зб., 1922–1923 рр.................................... 331
** Артемівський окружний комітет спілки гірників, м. Артемівськ Артемівського округу. 6 од. зб.,1925 р. до ф. Р-2091...............................
Артемівське окружне відділення професійної спілки робітників
хімічної промисловості СРСР, м. Артемівськ Артемівського округу.
30 од. зб., 1926–1930 рр......................................................................... 334
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Документи з історії Донецького краю (колекція). 373 од. зб., 1874,1875,
1887, 1911–1914, 1917, 1920,1921, 1925, 1937, 1941–1943, 1945, 1963,
1968–1972, 1975–1986, 1990,1991, 1994, 1998, 2001 рр..................... 367
*****
*****
Каранське районне податкове бюро Маріупольського повітового продовольчого комітету, ст. Карань Маріупольського повіту Донецької губернії. 25 од. зб., 1922,1923 рр.............................................................. 130
Маріупольське районне податкове бюро Маріупольського повітового
продовольчого комітету, м. Маріуполь Донецької губернії. 32 од. зб.,
1922, 1923 рр.......................................................................................... 130
Перший районний продовольчий комітет, с. Сартана Сартанської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1920,
1921 рр.................................................................................................... 228
3-й районний продовольчий комітет, с. Покровське Покровської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1921,
1922 рр.................................................................................................... 228
4-й районний продовольчий комітет, ст. Розівка Маріупольського повіту Донецької губернії. 7 од. зб., 1920–1922 рр.................................... 228
Маріупольська державна господарсько-заготівельна контора №10,
м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,
1922 р...................................................................................................... 244
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Каранська державна господарсько-заготівельна контора, ст. Карань
Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922 р........... 244
Юзівський повітовий продовольчий комітет, м. Юзівка Донецької губернії. 3 од. зб., 1921–1923 рр............................................................... 228
** Маріупольський повітовий фінансовий відділ, м. Маріуполь Донецької губернії. 1 од. зб.,1922,1923 рр. до ф. Р–1203
Правління млина Маріупольського союзу кредитних кооперативів при
ст. Волноваха Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,
1920 р...................................................................................................... 245
* Покровський районний продовольчий комітет, с. Покровське Бердянського району 1 од. зб., 1921 р. (до Держархіву Запорізької області,
1954 р.)....................................................................................................
** Мангушський транспортно-мобілізаційний відділ 2-го районного
продовольчого комітету, с. Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р-2124
2-й районний продовольчий комітет Маріупольського повітового особливого продовольчого комітету, с. Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 8 од. зб., 1920–1922 рр.... 228
** Заводський комітет професійної спілки робітничих металістів при
заводі ім. Ілліча, ст. Сартана Маріупольського району УРСР. 524 од. зб.,
1923–1931 рр. до ф. Р–1278
Іловайське відділення Ясинуватського залізничного продовольчого
пункту Катеринославської залізниці. 2 од. зб., 1920,1921 рр............ 104
Лікарсько-живильний пункт ст. Ясинувата Катеринославської залізниці. 1 од. зб., 1921 р.................................................................................. 258
Донецький губернський відділ військово-продовольчого постачання
при Донецькій губернській особливій продовольчій комісії від Наркомату продовольства УРСР, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької
губернії. 33 од. зб., 1920–1922 рр......................................................... 239
Юзівський повітовий відділ військово-продовольчого постачання при
Юзівському повітовому продовольчому комітеті від Донецького особливого губернського продовольчого комітету, м. Юзівка Юзівського
повіту Донецької губернії. 23 од. зб., 1920–1922 рр........................... 104
Єнакієвський повітовий відділ військово-продовольчого постачання
при повітовому продовольчому комітеті, м. Єнакієве Єнакієвського
повіту Донецької губернії. 64 од. зб., 1920,1921 рр............................ 239
Старший інспектор Головного управління промислової та споживчої
кооперації при Раді Міністрів СРСР по Сталінській області, м. Сталіно
Сталінської області. 52 од. зб., 1947–1950 рр...................................... 246
*****
*****
** Старобешівський адміністративний відділ районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Старобешеве Старобешівського району Сталінського округу.
1 од. зб., 1930 р. до ф. Р–180
*****
** Адміністративний відділ Павлівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
с. Павлівка Павлівського району Донецької області. 3 од. зб., 1930–
1932 рр. до ф. Р-934
Адміністративний відділ Макіївського районного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Макіївка Сталінського округу. 5 од. зб., 1929,1930 рр............................. 125
Старостат ртутного рудника Горлівського району Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1941–1943 рр... 374
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Горлівська контора заготівлі зерна “Заготзерно”, м. Горлівка Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб., 1942,
1943 рр..................................................................................................... 384
Маріупольське повітове відділення робітничо-селянської інспекції,
м. Маріуполь Донецької губернії. 2 од. зб., 1920,1921 р.................... 109
** Жовтневий районний виконавчий комітет рад робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, сел. Жовтневе Маріупольського
округу Донецької губернії. 2 од. зб.,1924 р. до ф. Р-635
Матеріали з підписами трудящих під відозвою постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників миру Сталінської області.
128 од. зб., 1950 р................................................................................... 371
*****
Сталінська контора Головного управління постачання Міністерства
сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Сталіно Сталін
ської області. 8 од. зб., 1943–1950 рр................................................... 242
*****
*****
*****
*****
* Харківська контора Всесоюзного об’єднання з експорту та імпорту кам’яновугільного палива, м. Харьків 15 од. зб., 1931–1936 рр. (до
Держархіву Харківської області, 1951 р.)
* Лисичанський центральний концентраційний табір №2 примусових
робіт при Донецькому губвиконкомі, м. Лисичанськ, немає відомостей
щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Держархіву Луганської області,
1952 р.)
Артемівський Всесоюзний державний трест свинарських радгоспів
управління радгоспів Півдня Міністерства радгоспів СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 128 од. зб., 1932, 1936, 1940–1948 рр................199
*****
*****
*****
*****
*****
Виконавчий комітет Харцизької районної ради депутатів трудящих,
сел. Харцизьк Харцизького району Донецької області. 282 од. зб.,
1926, 1943–1962 рр..................................................................................86
* Боковохрустальський повітовий військкомат, сел. Боково-Хрусталь
1 од. зб., 1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
* Луганський повітовий військкомат, м. Луганськ 33 од. зб., 1919–
1922 рр. (до Держархіву Луганської області, 1952 р.)
Талаківський волосний революційний комітет, сел. Талаківка Маріупольської волості Маріупольського повіту Донецької губернії.
14 од. зб., 1920 р....................................................................................... 75
*****
*****
Артемівська машинно-тракторна станція (МТС), смт. Малоіллінівка Артемівського району Сталінської області. 30 од. зб., 1943–
1958 рр.................................................................................................... 206
*****
*****
*****
*****
Радгосп “Краснолиманський” Слов’янського спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, сел. Нове Краснолиманського району Донецької області. 94 од. зб., 1940, 1943–1969 рр...................................200
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*****
Правління спілки робітничих кооперативів Гришинського району,
м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1917–
1919 рр....................................................................................................245
Донецьке губернське управління промислової міліції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920,1921 рр............121
Управління місцевої промисловості виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів , м. Донецьк Донецької області. 1756 од. зб.,
1940,1941, 1945–1962, 1966–1985 рр...................................................163
** Єврейська національна камера Сталінського окружного суду,
м. Сталіно Сталінської області. 1 од. зб., 1928, 1929 рр. до ф. Р-377
*****
*****
Сталінська обласна вугільнопромислова спілка “Донпромвугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 173 од. зб., 1943–1950 рр.................248
Сталінська вугільно-збутова контора “Вуглепостачзбут” Сталін
ського вугільного промислового союзу “Донпромвугілля”, м. Сталіно
Сталінської області. 6 од. зб., 1944–1949 рр........................................242
** Відділ робітничого постачання Сталінського обласного вугільнозбутового союзу “Донпромвугілля”, м. Сталіно Сталінської області.
16 од. зб.,1944–1949 рр. до ф.р-2176
Артіль з добування вугілля “30 років Жовтня” Сталінського обласного
вугільно-промислового союзу “Донпромвугілля”, м. Сталіно Сталін
ської області. 7 од. зб., 1947,1948 рр....................................................143
*****
*****
Корсунський повітовий військовий комісаріат, м. Корсунь Донецької
губернії. 1 од. зб., 1919 р........................................................................98
*****
Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Олександрівськ Південної залізниці. 12 од. зб., 1921,1922 рр...........................104
Донецька контора “Постелектро” Головного управління постачання
Міністерства електростанції СРСР, м. Сталіно Сталінської області.
4 од. зб., 1945–1950 рр...........................................................................242
Ліквідаційна комісія Артемівського районного комітету спілки робітничих металістів, м. Артемівськ Артемівського округу. 1 од. зб., 1928–
1930 рр....................................................................................................336
*****
*****
** Маріупольське підрайонне відділення Всеросійської спілки робітничих металістів державних заводів ім. Ілліча, ст. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб.,1922–1924 рр. до ф. Р–1279
*****
*****
Зелено-польський сільський комітет незаможних селян (КНС),
с. Зелене поле Маріупольського округу. 6 од. зб., 1923, 1925, 1928,
1929 рр......................................................................................................94
Старобешівська районна земельна управа, с. Старобешеве Старобешівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської
окупації). 13 од. зб., 1941–1943 рр.......................................................380
*****
Група старшого контролера державного контролю за витратою і схоронністю хлібопродуктів по Сталінській області Міністерства державного контролю СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 230 од. зб., 1947–
1951 рр....................................................................................................112
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** Бахмутський гарнізонний військово-ветеринарний лазарет, м. Бахмут Донецької губернії. 6 од. зб.,1919–1921 рр. до ф. Р–1249
Костянтинівська міська лікарня, м. Костянтинівка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1943 р...............386
Маріупольська міська рада фізкультури, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР. 3 од. зб., 1929–1931 рр..............................................259
* Контора будівництва Палацу праці при руднику ім. Паризької комуни Алчевського округу 1 од. зб.,1929 р. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
* Революційний військовий трибунал Донецької трудової армії,
м. Бахмут 301 од. зб.,1919–1921 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
*****
Донецька обласна рада науково-інженерних товариств, м. Сталіно
Сталінської області. 56 од. зб., 1948–1951 рр......................................346
Військовий слідчий 10-ї дільниці військово-транспортного трибуналу
Південного округу шляхів сполучення, м. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії. 8 од. зб., 1922,1923 рр.........................122
* Військовий слідчий 11-ої дільниці військово-транспортного трибуналу Південного округу шляхів сполучення, м. Таганрог 7 од. зб.,
1922, 1923 рр. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов,
1952 р.)....................................................................................................
* Лисичанський повітовий відділ юстиції, м. Лисичанськ 5 од. зб.,
1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1951 р.)
Донецька губернська рада народних суддів, м. Бахмут Бахмутського
повіту Донецької губернії. 27 од. зб., 1920–1923 рр...........................116
* Таганрозька рада народних судів, м. Таганрог 5 од. зб.,1920–1922 рр.
(до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1951 р.)
Гришинська повітова комісія по боротьбі з дезертирством при Гришинському повітовому комісаріаті з військових справ, м. Гришине
Гришинського повіту Донецької губернії. 22 од. зб., 1920,1921 рр... 101
*****
* Старший слідчий Донецького губернського суду по Шахтинському
повіті, м. Шахти 6 од. зб.,1921–1923 рр. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1951 р.)
Народний слідчий 4-ї дільниці Маріупольського повіту, м. Маріуполь
Донецької губернії. 15 од. зб., 1919,1920 рр........................................122
Донецька особлива продовольча комісія з постачання Донецької трудової армії, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 19 од. зб.,
1920–1922 рр..........................................................................................105
* Боково-Хрустальський відділ юстиції, с. Криндачівка Донецької губернії 1 од. зб.,1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1951 р.)
Особлива сесія народного суду по Слов’янському повіті, м. Слов’янськ
Слов’янського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920–1922 рр...116
Бахмутський окружний революційний трибунал, м. Бахмут Бахмут
ського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920,1921 рр..................115
*****
** Маріупольський повітовий відділ юстиції, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р–1203
* Революційний трибунал другої донецької дивізії, м. Каменськ Шахтинського повіту Донецької губернії 1 од. зб., 1921, 1922 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1951 р.)
* Продподаткова сесія народного суду по Таганрозькому повіті, м. Таганрог 1 од. зб.,1922,1923 рр. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1951 р.)
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* Старший слідчий губернського суду по Таганрозькому повіті,
м. Таганрог 1 од. зб.,1923 р. (до Державного архіву Ростовської області,
м. Ростов, 1951 р.)
* Таганрозький окружний ревтрибунал, м. Таганрог 1 од. зб.,1920 р.
(до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1951 р.)
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Твори учнів на тему “Що я пережив у період німецько-фашистської
окупації” (колекція). 3 од. зб., 1943 р...................................................370
*****
Склад Глушковської державної сукняної фабрики ім. Кутузова в
м. Сталіно Донецької губернії. 17 од. зб., 1923–1925 рр....................158
Донецький відділ Всеукраїнського союзу євангельських християн “ВУСЄХ”, м. Артемівськ Артемівського округу. 2 од. зб., 1927–
1930 рр....................................................................................................354
Адміністративний відділ Артемівського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Артемівськ Артемівського округу. 75 од. зб., 1924–1930 рр.........125
Бахмутська повітова комісія з ліквідації наслідку голоду при повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії.
1 од. зб., 1923 р......................................................................................... 96
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№ Р-2275
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№ Р-2284
№ Р-2285
№ Р-2286
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Уповноважений Боково-Кришталевого районного відділу металів Донецької губернської ради народного господарства, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р.............................151
Слов’янський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських і лісових робітників, м. Слов’янськ Артемівського округу.
1 од. зб., 1926 р.......................................................................................332
Управління коменданта, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922,1923 рр................................................................100
** Гришинський повітовий фінансовий відділ, м. Гришине Гришин
ського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р-313
Гришинська прибутково-видаткова каса, м. Гришине Артемівського
округу Донецької губернії. 6 од. зб., 1923,1924 рр.............................133
Штаб 4-го Бахмутського окремого батальйону частин особливого призначення Донецької губернії (ЧОП), м. Бахмут Бахмутського округу
Донецької губернії. 18 од. зб., 1923,1924 рр........................................102
Слов’янська прибутково-видаткова каса, м. Слов’янськ Слов’янського
району Артемівського округу Донецької губернії. 3 од. зб., 1924,
1925 рр....................................................................................................133
Слов’янський повітовий фінансовий відділ, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1923,1924 рр..................129
Сергіївська прибутково-видаткова каса, с. Сергіївка Сергіївського району Артемівського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1924,
1925 рр....................................................................................................133
*****
1-й Бахмутський окремий батальйон частин особливого призначення
(ЧОП) Донецької губернії, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької
губернії. 1 од. зб., 1923 р.......................................................................102
Каменська прибутково-видаткова каса, с. Каменська Каменського району Артемівського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1923,
1924 рр....................................................................................................133
Бахмутське відділення державного банку, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р............................................131
Артемівська державна трудова ощадна каса, м. Артемівськ Артемів
ського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1923–1925 рр................132
*****
** Уповноважений Донецької губернської ради народного господарства по Бахмутському повіті, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької
губернії. 1 од. зб.,1921–1923 рр. до ф. Р–1527
Народний суд 15-ї дільниці, с. Рай-Олександрівка Рай-Олександрів
ського району Артемівського округу. 1 од. зб., 1925 р.......................117
**** Народний суд 7-ї дільниці, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922 р.
Сніжнянське рудничне управління Донецького державного кам’яновугільного тресту з виробництва і продажу кам’яного вугілля й антрациту (Донвугілля) ВРНГ СРСР, сел. Сніжний Сорокинського району
Луганського округу. 11 од. зб., 1922,1923, 1925 рр.............................143
Щегловське місцеве відділення професійної спілки гірників, с. Щеглівка Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії.
1 од. зб., 1925 р.......................................................................................331
Маріупольська рота частин особливого призначення (ЧОП), м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 9 од. зб., 1923,
1924 рр....................................................................................................102
Маріупольське повітове відділення Донецького губернського управління з евакуації населення, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1921, 1922 рр................................................ 97
*****
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*****
Трест “Український цемент” Головзахідцемент Міністерства промислово-будівельних матеріалів, м. Сталіно Сталінської області.
668 од. зб., 1947–1952 рр.......................................................................156
*****
* Уманська окружна робітничо-селянська міліція, м. Умань 1 од. зб.,
1925 р. (до Держархіву Черкаської області)
Артемівський міжрайонний трест будівельних матеріалів Державного
республіканського об’єднання промисловості будівельних матеріалів
ВРНГ УРСР, м. Артемівськ Артемівського району УРСР. 22 од. зб.,
1928–1931 рр..........................................................................................153
Млин №222 акціонерного товариства торгівлі хлібом і ін. сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”, м. Артемівськ Артемів
ського округу. 2 од. зб., 1925–1927 рр..................................................252
** Донецька контора Українського хлібозаготівельного і борошномельного тресту “Укрхліб”, м. Артемівськ Артемівського округу УРСР.
19 од. зб., 1926–1930 рр. до ф. Р-2293
Артемівська районна контора Всесоюзного акціонерного товариства
“Союзхліб”, м. Артемівськ Артемівського округу. 12 од. зб., 1927–
1930 рр....................................................................................................236
Донецьке губернське відділення карного розшуку при Донецькому
губернському управлінні робочо-селянської міліції, м. Бахмут Бахмут
ського округу Донецької губернії. 552 од. зб., 1920–1923 рр............120
*****
Управління Маріупольської робочо-селянської промислової міліції
об’єднаних заводів “А” і “Б”, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Донецької губернії. 4 од. зб., 1920,1921 рр..........................................121
Управління 4-го району Маріупольської повітової робочо-селянської
радянської міліції, с. Олександро-Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920,
1921 рр....................................................................................................121
Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Дебальцеве
Донецької залізниці. 2 од. зб., 1920 р...................................................104
Ясинуватський залізничний військово-продовольчий пункт, ст. Ясинувата Катерининської залізниці. 19 од. зб., 1920,1921 рр....................104
Начальник охорони ст. Харцизьк Ясинуватської робочо-селянської радянської міліції 4-ї дільниці , ст. Харцизьк Катерининської залізниці.
2 од. зб., 1920 р.......................................................................................121
5-е районне управління радянської робочо-селянської залізничної
міліції, ст. Дебальцеве Донецької губернії. 22 од. зб., 1919, 1920 рр. 121
Управління залізничної міліції Ясинуватського району Катерининської залізниці, ст. Ясинувата Донецької губернії. 22 од. зб.,
1920 р......................................................................................................121
Начальник управління робочо-селянської міліції Краматорського заводського району , ст. Краматорськ Ізюмського повіту Харківської губернії. 13 од. зб., 1918, 1919 рр.............................................................121
Комісар Червоної міліції міста Гришине і Гришинського району,
м. Гришине Донецької області. 15 од. зб., 1918,1919 рр....................121
3-е районне управління залізничної міліції лінійного управління радянської робочо-селянської міліції Донецьких залізниць, ст. Лиман
Донецької губернії. 4 од. зб., 1920 р.....................................................121
Управління Гришинської районної залізничної робочо-селянської
міліції Катеринославської залізниці, ст. Гришине Донецької губернії.
17 од. зб., 1920 р.....................................................................................121
1-е дільничне управління 3-го району робочо-селянської радянської
міліції Донецьких залізниць, ст. Бахмут Донецької губернії. 13 од. зб.,
1920 р......................................................................................................121
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2-е дільничне управління 5-го району радянської робочо-селянської
міліції Донецької залізниці, ст. Горлівка Донецької губернії. 19 од. зб.,
1920 р......................................................................................................121
*****
Управління Маріупольської районної залізничної міліції робочо-селянської Катерининської залізниці, м. Маріуполь Донецької губернії.
26 од. зб., 1919,1920 рр..........................................................................121
1-а ділянка управління 5-го району радянської робочо-селянської залізничної міліції Катерининської залізниці, ст. Іловайськ Донецької
губернії. 15 од. зб., 1920 р.....................................................................121
*****
Начальник 4-ї дільниці охорони ст. Авдіївка Ясинуватської робочо-селянської радянської міліції, ст. Авдіївка Катеринославської залізниці.
3 од. зб., 1920 р.......................................................................................124
Донецький губернський відділ Української метеорологічної служби,
м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії. 2 од. зб., 1924 р... 304
Правління трестированої цементної промисловості Донбасу “Донбасцемент”, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1921 р......................................................................................................156
Уповноважений на Сталінщині Всеукраїнського кооперативного товариства по збуту та експорту продуктів птахівництва, м. Сталіно
Сталінського округу. 5 од. зб., 1929,1930 рр.......................................250
Уповноважений по Артемівському окрузі Української державної меліоративно-будівельної контори, м. Артемівськ Артемівського округу.
26 од. зб., 1924–1926 рр.........................................................................216
Приазовський митний відділ Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі УРСР, м. Маріуполь Донецької губернії. 25 од. зб., 1921,
1922 рр....................................................................................................228
Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по Маріупольському округу, м. Маріуполь Маріупольського округу 38 од. зб., 1925,1926 рр.................................................................149
Радгосп “Табори” української державної меліоративно-будівельної
контори, ст. Ясинувата Донецької губернії. 14 од. зб., 1924–1926 рр. 200
Краматорська контора будівлі робітничого селища державного акціонерного товариства “Стандартбуд”, ст. Краматорська Артемівського
округа. 34 од. зб., 1925,1926 рр.............................................................220
Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по Сталінському округу, м. Сталіно Донецької губернії. 26 од. зб.,
1924–1926 рр..........................................................................................149
Вознесенський кущовий рудничний комітет Юзівського районного
відділення Всеросійської професійної спілки гірників, с. Петрівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 32 од. зб., 1920–1922 рр......331
Донецька губернська комісія у справах неповнолітніх правопорушників при Донецькому губернському відділі народної освіти, м. Бахмут
Донецької губернії. 29 од. зб., 1922–1925 рр.......................................263
Маріупольське управління державного цирку управління Всеукраїн
ського державного цирку, м. Маріуполь Донецької області. 2 од. зб.,
1932, 1933 рр..........................................................................................287
** Ліквідаційна комісія Донецького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Артемівськ Артемівського округу. 54 од. зб., 1925,1926 рр. до
Р–1146
Донецьке окружне управління агітаційних пунктів губернського управ
ління політичної освіти, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 15 од. зб., 1921, 1922 рр.............................................................280
Донецьке відділення Українського геолого-гідрогеодезичного тресту,
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м. Артемівськ Донецької області. 157 од. зб., 1931–1935 рр.............146
Комендант станції Лиман Донецьких залізниць, сел. Лиман Лиман
ської волості Зміївського повіту Харківської губернії. 2 од. зб.,
1918 р......................................................................................................188
Комендант станції Бахмут Північно-Донецької залізниці Катеринославської губернії, ст. Бахмут Катеринославської губернії. 2 од. зб.,
1918 р......................................................................................................188
Комендант станції Краматорська Ізюмського повіту Харківської губернії. 3 од. зб., 1919 р.................................................................................188
* Бахмачський склад “Коопптаха”, сел. Бахмач Роменського округу
15 од. зб., 1925, 1926 рр. (до Держархіву Чернігівської області)
1-й державний культурно-бджільницький радгосп “Народна бджілка “
Центрального управління культрадгоспами УРСР, м. Слов’янськ Донецької губернії. 10 од. зб., 1920, 1921 рр............................................200
Маріупольська база геологорозвідувального тресту України і Криму,
м. Маріуполь Донецької області. 4 од. зб., 1931,1932 рр...................148
Донецьке губернське управління трестованих радгоспів “Донецькгубрадгосптрест”, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 96 од. зб., 1922–1927 рр...................................................................197
Амвросіївський склад Всеукраїнського кооперативного товариства по
збуту та експорту продуктів птахівництва, с. Амвросіївка Сталінського округу. 10 од. зб., 1926–1929 рр.......................................................251
Правління об’єднаних підприємств керамічної промисловості Донецького басейну “Донбаскераміка”, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р..........................................................155
Юзівське агентство державного видавництва України, м. Юзівка
Юзівського округу Донецької губернії. 9 од. зб., 1923, 1924 рр........292
Донецьке губернське управління соціального страхування, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 4 од. зб., 1922–
1924 рр....................................................................................................134
Народний суд 1-ї дільниці, с. Селидівка Селидівського району
Сталінської області. 7 од. зб., 1924, 1940 рр........................................117
Народний суд 3-ї дільниці, с. Петровка міста Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р.............................................................................117
Народний суд 6-ї дільниці, с. Нью-Йорк Артемівського району Артемівського округу. 2 од. зб., 1925 р.....................................................117
Народний суд 1-ї дільниці, с. Рутченкове міста Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р.............................................................................117
Народний суд 2-ї дільниці, с. Рутченкове міста Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р.............................................................................117
Паливна робочо-селянська інспекція Донбасу, м. Бахмут Донецької губернії. 246 од. зб., 1920–1925 рр...........................................................111
Маріупольський окружний військовий комісаріат, м. Маріуполь Маріупольського округу. 1286 од. зб., 1923–1930 рр..................................... 99
* Білокалитвинський райком Всеросійської спілки гірників, м. Біла
Калитва 67 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Державного
архіву Ростовської області, м. Ростов, 1953 р.)
* Свинобочураєвський комітет Всеросійської спілки гірників, Білокалитвинський район 5 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до
Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1953 р.)
* Комітет службовців Білокалитвинського району, ст. Усть-Біла Калитва 13 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1953 р.)
Донецьке губернське лісове управління Народного Комісаріату землеробства УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу. 11 од. зб., 1922–
1925 рр....................................................................................................210
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Уповноважений українського управління з палива по Донецькій губернії, м. Бахмут Донецької губернії. 4 од. зб., 1923 р.............................139
Донецький губернський кооперативний комітет, м. Бахмут Донецької
губернії. 4 од. зб., 1921–1924 рр...........................................................244
Жданівський графітовий завод виробничого об’єднання “Кіровоградграфіт” Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР,
м. Жданов Донецької області. 368 од. зб., 1924–1927, 1943–1978 рр. 168
Комбінат №16 управління круп’яної, маслоробної промисловості України, ст. Удачне Донецької губернії. 19 од. зб., 1921–1923 рр..........180
Державний Донецький содовий завод ім. Леніна, ст. Переїздна Донецької губернії. 2 од. зб., 1925 р..........................................................173
Державний механізований скляний завод ім. Жовтневої революції Республіканського госпрозрахункового виробничого об’єднання
“Укрскло” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР,
м. Костянтинівка Донецької області. 987 од. зб., 1924–1928, 1930, 1943–
1996 рр....................................................................................................176
Краматорське металургійне товариство, м. Краматорськ Донецької губернії. 3 од. зб., 1919 р...........................................................................151
Маріупольське товариство “Друзі дітей”, м. Маріуполь Маріуполь
ського округу. 2 од. зб., 1927 р..............................................................345
Донецьке відділення Всеукраїнської державної будівельної контори
“Укрдержбуд”, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії.
2 од. зб., 1924 р.......................................................................................220
Уповноважений по громадському харчуванню Центрального комітету
допомоги голодуючим по Донецькому басейні, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р....................................250
Маріупольська контора Всеукраїнського кооперативного союзу, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 32 од. зб., 1920–
1923 рр....................................................................................................245
Бахмутське агентство транспортної контори Всеукраїнського кооперативного союзу, м. Бахмут Донецької області. 42 од. зб., 1919–1923 рр.235
*****
Донецькі губернські міліцейські курси при Донецькому губернському управлінні робочо-селянської радянської міліції, м. Бахмут Бахмут
ського округу Донецької губернії. 14 од. зб., 1923 р..........................123
Дебальцівське повітове відділення карного розшуку робочо-селянської
радянської міліції, сел. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької
губернії. 13 од. зб., 1920–1922 рр.........................................................121
* Криндачівське районне відділення карного розшуку, сел. Криндачівка Дебальцевського повіту 4 од. зб.,1922 р. (до Держархіву Луганської
області, 1955, 1957 рр.)..........................................................................
Гришинське повітове відділення карного розшуку робочо-селянської
радянської міліції, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 11 од. зб., 1921,1922 рр..............................................................121
Бахмутське повітове відділення карного розшуку робочо-селянської
радянської міліції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії.
2 од. зб., 1921 р.......................................................................................121
Єнакієвське міське відділення карного розшуку робочо-селянської радянської міліції, м. Єнакієве Дебальцівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1921 р.................................................................................121
Слов’янське повітове відділення карного розшуку робочо-селянської
радянської міліції, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1923 р...........................................................................121
Чистяківське районне відділення карного розшуку робочо-селянської
радянської міліції, м. Чистякове Дебальцівського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р...........................................................................121
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Комітет службовців Донецької губернської міліції Всеросійського союзу суспільних, торгових установ і підприємств, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії. 6 од. зб., 1923,1924 рр.....................333
Управління Бахмутської гірничопромислової міліції при управлінні
державної кам’яновугільної промисловості, м. Бахмут Бахмутського
округу Донецької губернії. 9 од. зб., 1922,1923 рр.............................121
Адміністративний відділ Донецького губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 83 од. зб.,
1924,1925 рр...........................................................................................125
Управління 2-ї дільничної промислової міліції Гришинського району, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 9 од. зб.,
1920,1921 рр...........................................................................................121
Управління робочо-селянської радянської міліції 2-го району, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р.........121
** Місцева комісія допомоги голодуючим Поволжя при управлінні
Юзівської повітової робочо-селянської міліції, м. Юзівка Юзівського
повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р-537
Юзівське повітове відділення Донецького губернського управління
карного розшуку, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії.
46 од. зб., 1920–1923 рр.........................................................................121
*****
Виконавчий комітет Завидово-Борзенської сільської ради депутатів
трудящих, с. Завидово-Борзенка Добропільського району Сталінської
області. 23 од. зб., 1926, 1947–1958 рр.................................................. 92
* Управління Бердянської залізничної робітничо-селянської радян
ської міліції Катеринославської залізниці, ст. Пологи 14 од. зб., 1922 р.
(до Держархіву Запорізької області, 1954 р.)
Ліквідаційна комісія лінейного управління залізничних робочо-селянських міліцій Донецької залізниці, м. Харків Харківської губернії.
1 од. зб., 1920 р.......................................................................................121
** Маріупольський районний продовольчий відділ управління водяного транспорту, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р–1237..........................................................
Маріупольське відділення правління Азово-Доно-Кубанського споживчого товариства водників, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 92 од. зб., 1919, 1920 рр............................................249
*****
Маріупольська повітова особлива військово-продовольча комісія з постачання 1-ї Донецької трудової армії, м. Маріуполь Маріупольського
повіту Донецької губернії. 9 од. зб., 1921,1922 рр..............................105
1-е дільничне управління 2-го району радянської робочо-селянської
міліції Донецьких залізниць, ст. Харків-товарна Харківського повіту
Харківської губернії. 1 од. зб., 1920 р..................................................121
* Третє дільничне управління другого району робітничо-селянської
міліції Донецьких залізниць, ст. Змієв 1 од. зб., 1920–1922 рр. (до Держ
архіву Харківської області, 1954 р.)
2-е дільничне управління 3-го району радянської робочо-селянської залізничної міліції Донецьких залізниць, ст. Ниркове. 4 од. зб.,
1920 р......................................................................................................121
Рада Південно-Східних крайових кооперативних з’їздів, м. Маріуполь
Донецької губернії. 1 од. зб., 1919–1920 рр......................................... 244
Начальник 2-ї дільниці радянської робочо-селянської промислової
міліції, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії.
1 од. зб., 1921 р.......................................................................................121
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Виконавчий комітет Садківської сільської ради депутатів трудящих
с. Садки Тельманівського району Сталінської області. 14 од. зб.,
1920,1921, 1949–1953 рр......................................................................... 92
Платонівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Платонівка Платонівської волості Юзівського повіту Донецької губернії.
1 од. зб., 1921,1922 рр.............................................................................. 94
Виконавчий комітет Зачатівської сільської ради народних депутатів, с.
Зачатівка Волноваського району Донецької області. 449 од. зб., 1920,
1922–1925, 1945–1985 рр........................................................................ 92
Мирська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Мирське Романівської волості Маріупольського повіту
Донецької губернії. 3 од. зб., 1920,1921 рр............................................ 92
Контори окремих виконавців робіт крайової державної будівельної
контори при промбюро Південного Сходу Росії (о.а.ф.). 10 од. зб.,
1924,1925 р............................................................................................. 215
Управління морським транспортом Азовського й Кавказького узбережжя, м. Маріуполь Донецької губернії. 5 од. зб., 1921,1922 рр......... 190
Улаклицький волосний військовий комісаріат, с. Улакли Улаклицької волості Гришинського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920–
1923 рр......................................................................................................99
Андріївський волосний військовий комісаріат, с. Андріївка Андріївської волості Гришинського повіту Донецької губернії. 4 од. зб., 1920–
1924 рр......................................................................................................99
Управління 3-го підрайону Гришинської повітової робітничо-селянської радянської міліції, с. Гродівка Гродівської волості Гришинського
повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р......................................... 121
Управління 5-го району Гришинської повітової робочо-селянської радянської міліції, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1921 р................................................................................. 121
* Комендатура станції Каменська Білокалитвинського району 1 од. зб.,
1920 р. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1955 р.)
Управління 1-го району Гришинської міської робочо-селянської радянської міліції, м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії.
1 од. зб., 1921 р....................................................................................... 121
* Перший Таганрозький вартовий батальйон, м. Таганрог, немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва)
* Окремий продовольчий батальйон особової продовольчої міліції,
м. Луганськ 4 од. зб.,1921,1922 рр. (до Держархіву Луганської області,
1954 р.)
*****
Донецька контора Всеукраїнського торгово-промислового акціонерного товариства, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1923, 1924 рр..................................................................... 235
Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської кооперативної
спілки по Донецькій губернії, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької
губернії. 1 од. зб., 1923 р....................................................................... 250
* Боково-Хрустальське повітове відділення Донецького губернського
управління карного розшуку робітничо-селянської радянської міліції
2 од. зб., 1920, 1921 рр. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Управління робочо-селянської радянської міліції 1-го району, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922 р......... 121
Слов’янський повітовий земельний відділ, м. Слов’янськ Слов’янського
повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1922, 1923 рр............................. 193
Політична інспекція при Донецькому губернському управлінні радянської робочо-селянської міліції, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 31 од. зб., 1923, 1924 рр.............................. 122
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** Донецький губернський резерв робочо-селянської радянської міліції
і карного розшуку, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії.
1 од. зб., 1923 р. до ф. Р–1145
*****
Маріупольська товаро-обмінна контора особливої продовольчої комісії
з постачання 1-ї Донецької трудової армії, м. Маріуполь Маріуполь
ського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1921,1922 рр.................. 105
Група контролерів Міністерства державного контролю СРСР по
Сталінських теруправліннях, м. Сталіно Сталінської області. 539 од. зб.,
1949–1953 рр.......................................................................................... 113
Сніжнянський кущовий рудничний комітет гірників Криндачевського
округу, сел. Сніжне Луганського повіту Донецької губернії. 4 од. зб.,
1921,1922 рр........................................................................................... 331
Сніжнянський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Сніжне Донецької області. 425 од. зб., 1929,
1930, 1947–1970 рр................................................................................ 342
Сніжнянський рудничний комітет профспілки гірників, с. Сніжне
Сніжнянського району Луганського округу. 91 од. зб., 1924–1928 рр....331
Сніжнянський робітничий комітет спілки будівельників при шахтах
№№1, 2, 3, 4, сел. Сніжне Дмитрівського району Луганського округу.
2 од. зб., 1927 р....................................................................................... 333
Сніжнянське місцеве відділення профспілки гірників, сел. Сніжне
Дмитрівського району Луганського округу. 69 од. зб., 1924–1926 рр. 331
Тімірязівське лісництво Донецького губернського лісового управління, с. Сніжне Дмитрівського району Луганського округу. 77 од. зб.,
1923–1929 рр.......................................................................................... 210
Ростовсько-Міуське лісництво Донецького губернського лісового управління, сел. Сніжне Дмитрівського району Луганського округу Донецької губернії. 48 од. зб., 1920–1924 рр............................................ 210
2-е кущове управління Чистяківського гірничого району, слоб. Чистякове Чистяківського району Дебальцівського повіту Донецької губернії. 20 од. зб., 1920–1922 рр................................................................... 141
Управління робочо-селянської радянської міліції Чистяківського району, ст. Чистякове Донецької губернії. 6 од. зб., 1923,1924 рр............ 121
Чистяківський волосний виконавчий комітет слободи Чистякове Чистяківського району Таганрозького округу Донецької губернії. 30 од. зб.,
1921–1924 рр............................................................................................ 81
* Комуністична фракція Донецького державного кам’яновугільного
тресту “Донвугілля”, м. Харьків 6 од. зб.,1920–1928 рр. (до Держархіву Харківської області, 1954 р.)
* Центральне управління державної промисловості ВРНДСРСР 1 од. зб.,
1923–1927 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії,
м. Москва, 1954 р.).................................................................................
* Торгівельне підприємство з експорту Донецького мінерального палива “Експортвугілля”, м. Харьків 12 од. зб.,1924–1926 рр. (до Центрального держархіву вищих органів влади та управління України,
м. Київ, 1954 р.)
* Перлінське представництво Донецького державного кам’яновугільного
тресту з виробництва та продажу кам’яного вугілля та антрацита
“Донвугілля”, м. Харьків 44 од. зб., 1926–1929 рр. (до Центрального держархіву вищих органів влади та управління України, м. Київ,
1954 р.)
* Управління підсобними підприємствами Донецького державного
кам’яновугільного тресту “Донвугілля”, м. Харьків 140 од. зб., 1924–
1927 рр. (до Центрального держархіву вищих органів влади та управління України, м. Київ, 1954 р.)
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* Державне Всесоюзне об’єднання кам’яновугільної промисловості
“Союзвугілля”, м. Харьків 2 од. зб.,1928–1930 рр. (до Центрального держархіву вищих органів влади та управління України, м. Київ,
1954 р.)
* Державний трест розвідок кам’яновугільних родовищ “Вуглерозвідка”, м. Харьків 2 од. зб.,1930–1931 рр. (до Центрального держархіву
висших органів влади та управління України, м. Київ, 1954 р.)
* Ростовське відділення Головної контори “Донбасторг”, УРСР, м. Ростов 1 од. зб.,1923 р. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1954 р.)
* Прямське рудоуправління Донецького державного тресту з виробництва та продажу кам’яного вугілля та антрациту “Донвугілля”,
с. Лозова Луганського округу 10 од. зб.,1927–1929 рр. (до Держархіву
Луганської області, 1955 р.)
Донецька книгарня, м. Юзівка Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р...253
*****
* Відділ комунального господарства виконкому Ждановської міської
ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області. 234 од. зб.,
1943–1971 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
Ялтинський волосний військово-революційний комітет, с. Ялта Ялтинської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 4 од. зб.,
1920,1921 рр............................................................................................. 75
Ялтинський сільський комітет професійної спілки радянських торгових службовців, с. Ялта Ялтинського району Маріупольського округу.
1 од. зб., 1925, 1926 рр........................................................................... 332
Донецьке губернське управління по евакуації населення, м. Бахмут
Бахмутського повіту Донецької губернії. 110 од. зб., 1919–1922 рр..... 97
*****
Донецький губернський відділ охорони здоров’я, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 7 од. зб., 1920–1926 рр....... 253
* Лисичанське повітове управління з евакуації населення, м. Лисичанськ 1 од. зб.,1921 р. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Донецька губернська інспекція місць позбавлення волі Наркомату
внутрішніх справ УРСР, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії. 3 од. зб., 1923,1924 рр................................................................ 123
Донецький губернський відділ місцевого господарства, м. Артемівськ
Артемівського округу Донецької губернії. 13 од. зб., 1923–1925 рр....223
*****
* Лисичанський районній виконком рад робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, м. Лисичанськ 1 од. зб.,1921 р. (до Держ
архіву Луганської області, 1954 р.)
Бахмутське повітове управління по евакуації населення, м. Бахмут
Бахмутського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1920 р...................97
Гришинське повітове управління по евакуації населення, сел. Гришине
Гришинського повіту Донецької губернії. 7 од. зб., 1920,1921 рр.......97
Слов’янське районне санітарне управління Народного комісаріату
охорони здоров’я УРСР, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р................................................................. 255
* Шахтинський повітовий відділ військово-продовольчого постачання донецької особливої продовольчої комісії трудової армії, м. Шахти,
немає відомостей щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Центрального
державного архіву Радянської Армії, м. Москва)
* Каменський повітовий виконком рад робочих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Каменськ 1 од. зб., 1920 р. (до Державного
архіву Ростовської області, м. Ростов, 1955 р.)

№ Р-2455
№ Р-2456
№ Р-2457
№ Р-2458
№ Р-2459
№ Р-2460
№ Р-2461
№ Р-2462
№ Р-2463
№ Р-2464

№ Р-2465
№ Р-2466
№ Р-2467
№ Р-2468
№ Р-2469

№ Р-2470
№ Р-2471
№ Р-2472
№ Р-2473

509

* Ровенецький районний виконком рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, сел. Ровеньки Луганського повіту 1 од. зб.,
1920 р. (до Держархіву Луганської області, 1954 р.)
** Штаб коменданта тилу, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 13 од. зб.,1920–1922 рр. до ф. Р-2723
Військовий комісаріат Макіївського гірничого району, м. Дмитрієвськ
Юзівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1920–1923 рр......... 99
Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
сел. станції Сталіно Сталінського району Донецької області. 34 од. зб.,
1929–1933 рр........................................................................................... 91
Мушкетовська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Мушкетове Сталінського району Донецької області. 18 од. зб., 1926, 1927, 1930–1933 рр............................................ 91
Управління Гришинської повітової робочо-селянської радянської
міліції, м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії. 334 од.
зб., 1919–1922 рр.................................................................................... 120
Корсунський волосний військовий комісаріат , с. Корсунь Корсунської
волості Єнакієвського району Донецької губернії. 14 од. зб., 1920 р... 99
Управління Єнакієвської повітової робочо-селянської радянської
міліції, м. Єнакієве Єнакієвського повіту Донецької губернії. 22 од. зб.,
1920–1922 рр.......................................................................................... 120
Контори окремих виконавців робіт управління будівельних і ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказьких залізниць (о.а.ф.).
105 од. зб., 1921–1926 рр....................................................................... 215
** Контора окремого виконавця робіт Східного району Донбасу управління будівництва залізничних колій Північно-Кавказьких залізниць, сел. Сніжне Сніжнянського району Донецької губернії. 3 од. зб.,
1923–1926 рр. до ф. Р-2463
** Контора Сталінського виконавця робіт 3-ї дільниці управління будівельних і ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказьких залізниць. 43 од. зб.,1921–1925 рр. до ф. Р-2463
** Контора окремого виконавця робіт управління будівельних і ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказьких залізниць, м. Горлівка
Донецької губернії. 11 од. зб., 1921–1923 рр. до ф. Р-2463
** Контора окремого виконавця робіт Горлівського району крайової
державної будівельної контори при промбюро Південного Сходу Росії,
м. Горлівка Донецької губернії. 7 од. зб., 1924–1927 рр. до ф. Р-2397
* Контора головного інспектора по спорудженню Штеровської електростанції у районі Донбасу 7 од. зб.,1921 р. (до Держархіву Луганської
області, 1954 р.)
Новоселівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Новоселівка Новоселів
ської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 2 од. зб.,
1923 р........................................................................................................ 80
Донецький губернський революційний трибунал, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 7058 од. зб., 1920–1923 рр............... 115
* Управління воєнно-польового будівництва №93, м. Сталіно 1 од. зб.,
1942 р. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
Степанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Степанівка Чермаликської волості Маріупольського
повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р.......................................... 92
** Чермаликське південне земельне товариство Чермаликської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
с. Чермалик Старокаранського району Маріупольського округу. 3 од.
зб., 1927–1929 рр. до ф. Р–1337
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Маріупольське окружне кооперативне товариство “Насінництво”,
м. Маріуполь Маріупольського округу. 3 од. зб., 1926–1930 рр........ 251
Новомакіївський коксохімічний завод “Укрголовкоксу” Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Макіївка Сталінської області. 295 од. зб.,
1936, 1938–1941, 1943–1955 рр............................................................ 174
Відділ праці Бахмутського соляного району, м. Бахмут Бахмутського
округу Донецької губернії. 1 од. зб., 1917–1919 рр............................ 307
*****
Робітничо-селянська інспекція по експлуатації Донецьких залізниць,
м. Харків Харківської губернії. 6 од. зб., 1920–1923 рр..................... 110
Робітничо-селянська інспекція водяного транспорту, м. Маріуполь
Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1921, 1922 рр. 190
* Третє дільничне управління 5-го району робітничо-селянської залізничної міліції Донецьких залізниць, ст. Штерівка 3 од. зб., 1920 р. (до
Держархіву Луганської області, 1954 р.)
Державний бензольний завод, с. Макіївка Донецької губернії. 9 од. зб.,
1916–1925 рр.......................................................................................... 172
** Чистяківська повітова комісія з боротьби з дезертирством, сл. Чистякове Чистяківського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р. до
ф. Р–1162
*****
Гришинська повітова особлива продовольча комісія з постачання Донецької трудової армії, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької
губернії. 3 од. зб., 1921,1922 рр............................................................ 105
* Таганрозький повітовий особливий продовольчий комітет з постачання Донецької трудової армії 1 од. зб.,1921 р. (до Державного архіву
Ростовської області, м. Ростов, 1955 р.)
* Управління уповноваженого Донецького губернського відділу військово-продовольчого постачання по Луганському повіту, м. Луганськ
2 од. зб., 1921, 1922 рр. (до Держархіву Луганської області, 1959 р.)
Слов’янський повітовий відділ комунального господарства, м. Слов’янськ Слов’янського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р. 223
*****
** Маріупольський підрайонний комітет професійної спілки робітничих металістів, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. 1 од. зб.,1923 р. до ф. Р–1278
*****
Друкарня Макіївської міської управи, м. Макіївка Юзівської області
(періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1941–1943 рр... 388
Макіївська сільська управа, с. Макіївка Макіївського району Юзівської
області (періоду німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1943 р. 375
**** Відділ робітничого постачання Макіївського державного
кам’яновугільного тресту “Макіїввугілля”, м. Макіївка Сталінської
області. 1 од. зб., 1943, 1944 рр.
** Юридичний відділ Юзівського районного виконавчого комітету
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Юзівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1921 р. до ф. Р-2563
*****
Мировий суддя 1-ї дільниці Маріупольського судово-мирового округу, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії.
2 од. зб., 1918, 1919 рр........................................................................... 116
** Маріупольська повітова комісія з боротьби з дезертирством при
Маріупольському повітовому комісаріаті з військових справ, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р. до
ф. Р–1389
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Управління Первомайської робочо-селянської радянської міліції,
с. Первомайське Первомайського району Артемівського округу.
1 од. зб., 1924, 1925 рр........................................................................... 121
Народний суд 1-ї дільниці міста Маріуполя Маріупольського повіту
Донецької губернії. 26 од. зб., 1919,1920 рр........................................ 117
** Сталінська філія Українського банку, м. Сталіно Донецької губернії.
4 од. зб.,1924 р. до ф. Р–1491
Шахта № 1/9 Чистяківського рудоуправління “Донвугілля”, ш. Давидівська Чистяківського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1924–
1926 рр.................................................................................................... 143
Шахта № 9 Чистяківського рудоуправління “Донвугілля”, сел. Ольховка Чистяківського району Сталінського району Донецької губернії.
3 од. зб., 1924 р....................................................................................... 143
Виконавчий комітет Курахівбудівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Курахівбуд Селидівського району Сталінської області. 43 од. зб.,
1940–1941, 1944, 1945, 1949–1956 рр....................................................91
Міжрайонний державний інспектор з визначення врожайності, м. Сталіно Сталінської області. 145 од. зб., 1947–1954 рр........................... 204
** Виконавець робіт “Будшлях” при руднику “Юний комунар”, сел.
Юний комунар Єнакієвського району Артемівського округу. 9 од. зб.,
1925, 1926 рр. до ф. Р-2463
Державна інспекція з визначення врожайності Сталіно-Східного пункта, м. Сталіно Сталінської області. 160 од. зб., 1947–1954 рр......... 204
Міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності по Ждановському пункту Сталінській області. 133 од. зб., 1947–1954 рр.... 204
*****
Народний суддя 13-ї дільниці Краматорського району Ізюмського повіту Харківської губернії. 2 од. зб., 1918, 1919 рр.................................. 117
**** Начальник портової дільниці міліції, м. Маріуполь Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,1948 р...............
Зачатівське сільське управління, с. Зачатівка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,
1918 р...................................................................................................... 195
Інспектор прямих податків № 311, 387,632 ділянок Сталінського
окружного фінансового відділу, м. Макіївка Макіївського району
Сталінської області. 1 од. зб., 1926–1928 рр........................................ 131
Інспектор прямих податків №313 дільниці Сталінського окружного
фінансового відділу, с. Павлівка Павлівського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1924–1929 рр.................................................................. 131
Інспектор прямих податків №312 дільниці Сталінського окружного фінансового відділу, Петровський рудник Мар’їнського району Сталінського округу. 5 од. зб., 1925–1929 рр...................................................... 131
Інспектор прямих податків дільниць № 307,385 Сталінського окружного фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу. 3 од. зб.,
1926–1930 рр.......................................................................................... 131
Інспектор прямих податків №306 (4, 382) дільниці Сталінського окружного фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб.,
1926–1930 рр.......................................................................................... 131
Інспектор прямих податків дільниці № 2, 380, 621 Сталінського окружного фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб.,
1925,1926 рр........................................................................................... 131
Інспектор прямих податків дільниць № 305,381 Сталінського окружного фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб.,
1927–1929 рр.......................................................................................... 131
Інспектор прямих податків дільниці № 303 Сталінського окружного
фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб., 1927–
1930 рр.................................................................................................... 131
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Інспектор прямих податків дільниці № 310 Сталінського окружного
відділу, с. Амвросіївка Амвросіївського району Сталінського округу.
5 од. зб., 1924–1929 рр........................................................................... 131
Селидівська районна лікарня, с. Селидівка Селидівського району
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 2 од. зб.,
1942–1944 рр.......................................................................................... 386
Сонцевська сільськогосподарська громада № 2 Сонцевської сільської
управи Селидівського району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 17 од. зб., 1942,1943 рр...................................... 381
** Сталінський окружний відділ місцевого господарства окружного
виконавчого комітету, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб., 1923,
1924 рр. до ф. Р–130
*****
** Харцизька контора 2-ї дистанції 3-ї дільниці правління із спорудження залізниць Донбасу, м. Харцизьк Донецької губернії. 1 од. зб.,
1921 р. до ф. Р-2463
Чистяківський районний земельний відділ, м. Чистякове Чистяків
ського району Сталінського округу. 23 од. зб., 1922–1928 рр............ 196
Гришинський склад господарсько-матеріального відділу Катеринин
ської залізниці, ст. Гришине Гришинського району Артемівського округу. 2 од. зб., 1925–1929 рр.................................................................. 188
Авдіївський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, ст. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу.
6 од. зб., 1924–1929 рр........................................................................... 188
Ясинуватський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, ст. Ясинувата Авдіївського району Сталінського
округу. 2 од. зб., 1925–1927 рр.............................................................. 188
Сталінський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, ст. Сталіно Сталінського району Сталінського округу. 2
од. зб., 1925–1928 рр.............................................................................. 188
Маріупольський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, ст. Маріуполь Маріупольського округу. 4 од. зб.,
1925–1928 рр.......................................................................................... 188
Дільниця №16 служби колії Катериненської залізниці, ст. Маріуполь
Маріупольського округу. 2 од. зб., 1927, 1928 рр................................ 189
Дільниця №2 відділу експлуатації Катериненської залізниці, ст. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1923–
1925 рр.................................................................................................... 189
Дільниця №6 відділу колії Катериненської залізниці, ст. Волноваха
Волноваського району Сталінського округу. 1 од. зб., 1928 р........... 189
Контора 1-ї дільниці відділу експлуатації, ст. Авдіївка Катерининської
залізниці Авдіївського району Сталінського округу. 15 од. зб., 1922–
1928 рр.................................................................................................... 189
* Контора 5-го відділення служби експлуатації ст. Таганрог 4 од. зб.,
1923 р. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов, 1960 р.)
Дільниця №5 служби колії Катериненської залізниці, ст. Гришине Гришинського району Артемівського округу. 1 од. зб., 1925, 1926 рр.... 189
Залізнична станція Бельгійська Катериненської залізниці Сталінського округу. 1 од. зб., 1928 р..................................................................... 188
Залізнична станція Волноваха Катериненської залізниці Волноваського району Сталінського округу. 1 од. зб., 1929 р................................. 188
Залізнична станція Гришине Катериненської залізниці Гришинського
району Артемівського округу. 3 од. зб., 1927, 1928 рр....................... 188
Залізнична станція Оленівка Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
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Залізнична станція Желанне Катерининської залізниці. 1 од. зб., 1928,
1929 рр.................................................................................................... 188
Залізнична станція Кальміус Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Кальчик Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Ларине Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1925–1927 рр.......................................................................................... 188
Залізнична станція Макіївка Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Межова Катерининської залізниці. 3 од. зб., 1923–
1928 рр.................................................................................................... 188
Залізнична станція Мушкетове Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1927–1929 рр.......................................................................................... 188
Залізнична станція Чунишине Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Ясинувата Катерининської залізниці. 2 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Маріуполь Катерининської залізниці. 2 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Сартана Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Селидівка Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Сталіно Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Роя Катерининської залізниці. 1 од. зб., 1928,
1929 рр.................................................................................................... 188
Залізнична станція Просяна Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
Залізнична станція Очеретине Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
* Робочо-селянська інспекція м. Таганрога і повіту 1 од. зб., 1921,
1922 рр. (до Державного архіву Ростовської області, м. Ростов,
1955 р.)
Управління начальника Бахмутського повіту, м. Бахмут Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1919 р.................................................. 124
Сталінська контора Державного акціонерного товариства “Союзхліб”,
м. Сталіно Сталінського району УРСР. 31 од. зб., 1928–1932 рр...... 236
* Евакуаційний госпіталь №3458 /2568/ Наркомату охорони здоров’я
УРСР, м. Макіївка 21 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до
Архіву Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1959 р.)
* Евакуаційний госпіталь №4446 Наркомату охорони здоров’я УРСР,
м. Макіївка 20 од. зб., немає відомостей щодо крайніх дат (до Архіву
Міністерства оборони СРСР, м. Подільськ, 1959 р.)
Юзівський повітовий відділ юстиції, м. Юзівка Донецької губернії.
3 од. зб., 1920, 1921 рр........................................................................... 115
Юзівське повітове управління евакуації населення, м. Юзівка Донецької губернії. 3 од. зб., 1921, 1922 рр.......................................................97
Юзівська повітова комісія допомоги голодуючим, м. Юзівка Донецької
губернії. 2 од. зб., 1921,1922 рр..............................................................96
** Місцевий комітет Сталінського окружного виконавчого комітету
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу. 1 од. зб.,1928,1929 рр. до ф. Р-2
Залізнична станція Красногорівка Катерининської залізниці. 1 од. зб.,
1928 р...................................................................................................... 188
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Управління начальника Маріупольського повіту, м. Маріуполь Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1917–1919 рр...................................... 124
*****
Олексієво-Леонівське поштово-телеграфне відділення Ростовського
поштово-телеграфного округу, с. Олексієво-Леоневе Бахмутського
повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1917–1921 рр............................. 192
Олено-Хуторське поштово-телеграфне відділення Катеринославського
поштово-телеграфного округу, ст. Оленівка Юзівського повіту Катеринославської губернії. 4 од. зб., 1917–1919 рр...................................... 192
Управління 3-го району Гришинської повітової робочо-селянської
міліції, с. Андріївка Великоянисольської волості Гришинського повіту
Донецької губернії. 6 од. зб., 1921, 1922 рр......................................... 121
Максимільянівський комітет незаможних селян (КНС), с. Максимільянівка Мар’їнського району Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р.... 94
Донецьке відділення державного військового видавництва, м. Артемівськ. 1 од. зб., 1925, 1926 рр.......................................................... 292
Окремий робітничий батальйон інтернованих №106 при Новотроїцькому рудоуправлінні Ольгинського району Сталінської області. 83 од. зб.,
1945–1947 рр.......................................................................................... 154
** Місцевий комітет працівників Чистяківського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чистякове Сталінського округу. 1 од. зб., 1924–1926 рр. до
ф. Р-870
* Ольховська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ольховатка Чистяківського району 1 од. зб., 1926,
1927 рр. (до Донецького обласного відділу РАЦС 11.05.1989)
Народний суд 13-ї дільниці, с. Олексієво-Орлівка Чистяківського району Донецької губернії. 1 од. зб., 1923 р................................................ 117
Дебальцівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянський і червоноармійських депутатів, сел. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1921, 1922 рр............ 79
Чистяківський районний відділ народної освіти, м. Чистякове Чистяківського району Сталінського округу. 28 од. зб., 1921–1927 рр....... 264
Чистяківський районний адміністративний відділ, м. Чистякове Чистяківського району Сталінського округу. 51 од. зб., 1924–1927 рр... 125
Чистяківський районний комітет праці, сл. Чистякове Таганрозького
повіту Донецької губернії. 20 од. зб., 1920–1922 рр........................... 307
Чистяківська районна судова земельна комісія, с. Чистякове Чистяківського району Сталінської області. 78 од. зб., 1923–1930 рр........ 194
*****
*****
Правління комітету по відновленню православної церкви, м. Бахмут
Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації). 10 од. зб.,
1942, 1943 рр.......................................................................................... 389
Уповноважений по Сталінській області Міністерства заготівель СРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 104 од. зб., 1944–1956 рр................. 243
Артемівський гірничий округ Центрального управління гірничого нагляду, м. Москва. 66 од. зб., 1922–1924 рр........................................... 145
Костянтинівське представництво тресту Північно-Західного акціонерного торгового товариства, м. Костянтинівка Артемівського округу.
1 од. зб., 1925–1927 рр........................................................................... 235
* Лопанський волосний виконком рад робочих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лопань Медвежинського повіту 2 од. зб.,
1920 р. (до Державного архіву Ставропольського края, Россия, 1957 р.)
*****
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Єврейська секція Маріупольського окружного відділу народної освіти,
м. Маріуполь Донецької губернії. 13 од. зб., 1923–1926 рр............... 262
Уповноважений Всеукраїнського єврейського суспільного комітету з
надання допомоги потерпілим від війни і погромів по Донецькій губернії. 4 од. зб., 1921–1923 рр................................................................ 96
* Відділ записів актів громадянського стану Новомосковської волості Катеринославської губернії 3 од. зб.,1920 р. (до Архіву Дніпропетровського обласного відділу записів актів громадянського стану,
м. Дніпропетровськ, 1957 р.)
* Українське відділення акціонерного товариства з електрифікації
сільського господарства “Електросільбуд”, м. Київ, немає відомостей
щодо обсягу фонду та крайніх дат (до Центрального держархіву висших органів влади та управління України, м. Київ)
*****
** Сталінська окружна рада професійних спілок, м. Сталіно Сталін
ського округу. 3 од. зб.,1925–1929 рр. до ф. Р-837
*****
Дмитрівське сільське управління Стретенської волості Маріуполь
ського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1917 р.............. 195
** Петрівський волосний комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Маріупольського повіту Катеринославської
губернії. 1 од. зб.,1918 р. до ф. Р-2651
Щербинівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, хутір Щербинівка Залізняньської волості Бахмутського
повіту Катеринославської волості. 20 од. зб., 1919 р........................... 92
Виконавчий комітет Костянтинівського, Дружківського, Краматорського і Нью-Йоркського підрайонного комітету ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, м. Костянтинівка Бахмутського
повіту Катеринославської губернії. 12 од. зб., 1917, 1918 рр............. 71
*****
Ясинівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Ясинівка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1919,
1920 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів Павлівського рудника (колишнього Донецько-Юр’ївського
металургійного товариства). 1 од. зб., 1917–1919 рр............................83
*****
Донецький губернський відділ Всеросійської спілки гірників, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії. 1964 од. зб., 1920–
1925 рр.................................................................................................... 329
Района Гришинська спілка військовопокалічених, м. Гришине Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1918 р.................................................. 101
Районна транспортна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за посадою Донецьких залізниць, м. Бахмут Донецької губернії. 4 од. зб., 1920, 1921 рр...................................................... 98
*****
*****
** Старокерменчикське сільське управління, Маріупольський повіт
Катеринославської губернії. 2 од. зб.,1917,1918 рр. до ф. Ф–110
Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і
злочинами за посадою Краматорського заводського району і Білянської волості, сел. Краматорськ Ізюмського повіту Харківської губернії.
31 од. зб., 1918,1919 рр........................................................................... 98
Каменський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Романівської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1919 р................... 92
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Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за посадою Гришинського району, м. Гришине Гришинського
району Донецької губернії. 14 од. зб., 1919 р........................................ 98
Партизанська комісія при Чистяківській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чистякове Донецької області. 1 од. зб., 1934 р............................................................................... 95
*****
48-а райкомісія з націоналізації земель на Донеччині, м. Слов’янськ
Артемівського округу. 9 од. зб., 1923–1926 рр.................................... 194
Управління коменданта залізничної дільниці, ст. Авдіївка Юзівського
повіту Донецької губернії. 7 од. зб., 1920–1922 рр............................. 188
Виконком Дружківської ради робітничих, селянських і солдатських
депутатів, сел. Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 18 од. зб., 1917,1918 рр................................................................71
Виконавчий комітет ради робітничих депутатів Нью-Йоркських заводів, сел. Нью-Йорк Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1917,1918 рр........................................................................83
Виконком ради робітничих і солдатських депутатів артилерійського
заводу російського товариства, ст. Юзівка Катеринославської губернії.
3 од. зб., 1917,1918 рр..............................................................................83
*****
*****
Юзівський районний комітет Всеросійської спілки гірників, м. Юзівка
Юзівського повіту Донецької губернії. 216 од. зб., 1918–1923 рр.... 331
Виконком ради робітничих депутатів Гришинського рудника ЗахідноДонецького кам’яновугільного товариства, м. Гришине Донецької губернії. 4 од. зб., 1918,1919 рр.................................................................. 83
Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів Горлівсько-Щербинівського підрайону, ст. Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 7 од. зб., 1917,1918 рр......................................... 72
Продовольчий комітет ст. Слов’янськ Південної залізниці Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1918 р.................................................. 228
*****
** Бахмутський військовий комітет відомостей щодо крайніх дат та
обсягу фонду немає (до Р–1930, Р–1947 )...........................................
Контора акціонерного товариства “Коксобензол” при Ясинуватському
руднику, с. Нижня Кринка. 22 од. зб., 1916–1921 рр.......................... 151
Дружківський військово-революційний штаб, сел. Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1918 р................ 76
Лиманський волосний військовий комісаріат, м. Лиман Ізюмського
повіту Харківської губернії. 3 од. зб., 1918,1919 рр............................. 99
Рада робітничих і солдатських депутатів Макіївського гірничого району, м. Макіївка області Війська Донського. 2 од. зб., 1918 р............... 83
* Рада робітничих депутатів при Білянських копальнях
Слов’яносербського повіту 5 од. зб.,1919 р. (до Держархіву Луганської
області, 1957 р.)
Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при
Донецько-Юр’ївському металургійному заводі, Лозово-Павлівська
волость Слов’яно-Сербського повіту Донецької губернії. 8 од. зб.,
1919 р........................................................................................................83
Слов’янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян–
ських і червоноармійських депутатів, сел. Слов’янськ Слов’янської
волості Павлоградського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб.,
1919 р........................................................................................................81
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* Санітарний відділ 1-го трудового полку Української трудової армії,
ст. Алмазная Донецької губернії 1 од. зб.,1919,1920 рр. (до Держархіву
Луганської області, 1957 р.)
Управління коменданта 243-го етапу Південного фронту, ст. Ясинувата
Донецької губернії. 2 од. зб., 1920 р..................................................... 100
*****
* 9-й Щетівський кустовий рудничний комітет Всеросійського союзу гірників, сел. Щетівське Боковохрустальського району Донецької
губернії 35 од. зб.,1920,1921 рр. (до Держархіву Луганської області,
1960 р.)....................................................................................................
Рутченківський кущовий рудничний комітет Всеросійської професійної спілки гірників, Юзівський район Донецької губернії. 10 од. зб.,
1920–1923 рр.......................................................................................... 331
* Рудничний комітет №4 Всеросійського союзу гірників Должанського куста, ст. Должанська 43 од. зб.,1921 р. (до Держархіву Луганської
області, 1957 р.)......................................................................................
Районне правління професійної спілки, Мар’ївський район Донецької
губернії. 2 од. зб., 1919 р....................................................................... 331
Управління уповноваженого Харківського обласного відділення Української державної меліоративно-будівельної контори, м. Артемівськ
Донецької губернії. 103 од. зб., 1924–1926 рр..................................... 216
Управління житлово-санітарного будівництва в Донбасі, м. Бахмут
Донецької губернії. 266 од. зб., 1920–1922 рр..................................... 218
Донецьке відділення обласного правління профспілки Донецького, Криворізького і Соляного басейнів, м. Ростов-на-Дону. 2 од. зб.,
1919,1920 рр........................................................................................... 342
* Управління уповноваженого особою продовольчої комісії з постачання Червоної Армії Південно-Західного фронту Наркомпрода УРСР,
м. Юзівка 12 од. зб.,1920,1921 рр. (до Центрального державного архіву
Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
Уповноважений ради воєнної промисловості України по Донецькій губернії, м. Бахмут Донецької губернії. 11 од. зб., 1921 р..................... 238
Петрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян
ських і червоноармійських депутатів, с. Петрівське Маріупольського
повіту Донецької губернії. 5 од. зб., 1918–1920 рр............................. 80
Виконавчий комітет ради робітничих і селянських депутатів Краматорського заводського району і Білянської волості, ст. Краматорська
Ізюмського повіту Харківської губернії. 62 од. зб., 1918,1919 рр.......85
Дебальцівський повітовий продовольчий комітет, м. Дебальцеве Донецької області. 1 од. зб., 1920 р........................................................... 228
Бахмутський повітовий продовольчий комітет, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії. 8 од. зб., 1920,1921 рр......................... 228
*****
Ясинуватський кущовий рудничний комітет Всеросійської спілки
гірників Юзівського району Донецької губернії. 12 од. зб., 1920–
1922 рр.................................................................................................... 331
Районний комітет Всеросійської спілки гірників Центрального району
м. Горлівки Донецької губернії. 600 од. зб., 1920–1923 рр................ 331
Бахмутський районний комітет Всеросійської професійної спілки гірників, м. Бахмут Донецької губернії. 13 од. зб., 1921 р...................... 331
Щербинівський кущовий рудком №1 Центрального району, сел. Щербинівка Донецької губернії. 8 од. зб., 1920,1921 рр............................ 331
* Кустовий рудничний комітет Всеросійського союзу гірників Черкаського куста Сімейкінського району Донецької губернії 4 од. зб.,
1920, 1921 рр. (до Держархіву Луганської області, 1957 р.)
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Єнекієво-Дебальцевське повітове відділення Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу, м. Дебальцеве Донецької губернії.
20 од. зб., 1920–1922 рр......................................................................... 332
*****.......................................................................................................
Рудничний комітет Всеросійської професійної спілки гірничоробочих
Олексієво-Ряснянського куща, м. Юзівка Юзівського району Донецької губернії. 21 од. зб., 1920, 1921 рр................................................... 331
Моспино-Ряснянський рудничний комітет Всеросійської професійної
спілки гірничоробочих, ст. Моспине Юзівського району Донецької губернії. 45 од. зб., 1920, 1921 рр............................................................. 331
Катерининський кущовий рудничний комітет, сел. Мушкетове Центрального району Донецької губернії. 15 од. зб., 1920, 1921 рр......... 331
* Алмазно-Мар’євський районний комітет Всеросійського союзу гірників, сел. Кадієвка 138 од. зб., 1920–1923 рр. (до Держархіву Луганської області, 1957 р.)
Бахмутский соляний районный комітет Всеросійської спілки гірників.
55 од. зб., 1919–1923 рр......................................................................... 331
Гришинський районний комітет Всеросійської спілки гірників, ст. Гришине Донецької губернії. 233 од. зб., 1920–1922 рр........................... 331
Рудничний комітет Горлівського куща №6, сел. Горлівка Бахмутського
повіту Донецької губернії. 139 од. зб., 1920–1922 рр......................... 331
Рада народного господарства Горлівсько-Щербинівського району, ст.
Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 3 од. зб.,
1917, 1918 рр.......................................................................................... 136
Обласне бюро профспілки робітників хімічної і склофарфоро-фаянсової промисловості Донецького басейну. 3 од. зб., 1917–1920 рр....... 338
Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі та лісу, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької
губернії. 510 од. зб., 1920–1925 рр....................................................... 331
Старокраматорський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод ім. С. Орджонікідзе Головного управління металургійного машинобудування Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ Донецької області. 2240 од. зб.,
1917–1987 рр.......................................................................................... 171
Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева Мінітерства металургійної промисловості України, м. Краматорськ Донецької області.
1179 од. зб., 1934, 1938–1941, 1943–1993 рр....................................... 167
Головне управління матеріально-технічного постачання “Головпостачання” Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості
УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 163 од. зб., 1951–1958 рр...........222
Головне управління гірничопрохідничих робіт Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 28 од. зб., 1956,1957 рр...................................................... 222
Головне управління промислового та дорожнього будівництва Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 29 од. зб., 1956, 1957 рр................... 222
Головне управління з виготовлення залізобетонних конструкцій та деталей Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості
УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 34 од. зб., 1956,1957 рр........ 222
Головне управління машинобудівних заводів і ремонтних баз Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 99 од. зб., 1956, 1957 рр................... 222
Головне управління автомобільного та залізничного транспорту
Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 140 од. зб., 1956, 1957 рр................. 186
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Головне управління житлового і культурно-побутового будівництва
Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 86 од. зб., 1956,1957 рр.................... 222
Міністерство будівництва підприємств вугільної промисловості “Мінвуглебуд” УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 1429 од. зб., 1956,
1957 рр.................................................................................................... 214
Об’єднаний загін охорони Міністерства будівництва підприємств
вугільної промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 16 од. зб.,
1955–1957 рр.......................................................................................... 112
Головне управління комплектування та монтажу обладнання Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 15 од. зб., 1956,1957 рр.................... 222
Комбінат по будівництву шахт та підприємств вугільної промисловості
“Донецькшахтобуд” Мінвуглепрома України, м. Донецьк Донецької
області. 2453 од. зб., 1951–1996 рр.......................................................221
Комбінат по будівництву вугільних шахт, збагачувальних фабрик, жител, культурно-побутових об’єктів вугільної промисловості по Ворошиловоградської області “Ворошиловоградшахтобуд” Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Ворошиловград Ворошиловоградської області. 26 од. зб., 1955,1956 рр..................................................221
Сталінське автотранспортне управління Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 104 од. зб., 1953–1955 рр.............................................................184
Сталінський трест шахтного і промислового будівництва комбінату
“Сталіншахтобуд” Сталінського раднаргоспу, м. Сталіно Сталінської
області. 32 од. зб., 1957 р.......................................................................222
Міністерство вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 8325 од. зб., 1954–1987 рр.......................................................135
Український республіканський комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 220 од. зб., 1953–
1957 рр....................................................................................................338
5-й Сніжнянський рудничний комітет Всеросійської спілки гірників.
29 од. зб., 1920–1922 рр........................................................................ 331
Донецьке будівельне управління тресту “Мельбуд”, м. Сталіно
Сталінської області. 14 од. зб., 1943–1951 рр..................................... 222
Колгосп “Більшовик” Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, хут.Циплаківські Качкари Будьоннівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1943–1950 рр............................................................ 208
* Відділ соціального забезпечення виконкому Олександрівської районної ради депутатів трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського
району Донецької області. 61 од. зб.,1965–1973 рр. (до Олександрів
ського державного районного архіву 28.09.1990)
Управління сільського господарства виконкому Олександрівської
районної ради народних депутатів, смт. Олександрівка Олександрів
ського району Донецької області. 198 од. зб., 1941, 1970–1982 рр. 196
* Булавинське шахтоуправління №2 треста “Орджонікідзевугілля”,
м. Єнакієве Сталінської області. 102 од. зб., 1934–1959 рр. (до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
Сталінське окружне профспілкове бюро Всеросійської спілки гірників, м. Сталіно Сталінської області. 1 од. зб., 1924 р......................... 335
** Сталінський районний комітет Всеросійської професійної спілки
робітничих металістів, м. Сталіно Сталінського округу. 2 од. зб., 1924–
1926 рр. до ф. Р–1
Сталінське міжобласне відділення Всеукраїнського республіканського
тресту з постачання комунальних підприємств, м. Сталіно Сталінської
області. 91 од. зб., 1946–1957 рр........................................................... 242

№ Р-2700

№ Р-2701
№ Р-2702
№ Р-2703
№ Р-2704
№ Р-2705
№ Р-2706
№ Р-2707
№ Р-2708
№ Р-2709
№ Р-2710
№ Р-2711

№ Р-2712
№ Р-2713
№ Р-2714
№ Р-2715
№ Р-2716
№ Р-2717
№ Р-2718
№ Р-2719
№ Р-2720

520

* Ворошиловградське міжобласне відділення Всеукраїнського республіканського тресту по постачанню комунальних підприємств “Укркомунпостач”, м. Ворошиловград 2 од. зб.,1947–1950 рр. (до Держархіву
Луганської області, 1960 р.)..................................................................
Донецьке губернське військово-споживче товариство, м. Бахмут Донецької губернії. 105 од. зб., 1922–1924 рр.......................................... 246
Пушківський завод металургійних виробів, с. Новий Слов’янськ
Ізюмського повіту Харківської губернії. 9 од. зб., 1899, 1903, 1913–
1920 рр.................................................................................................... 176
* Бакинська контора “Главхімзбут”, м. Баку 18 од. зб., 1945–1948 рр.
(до Державного архіву м. Баку, Азербайджан, 1960 р.)
214-й військово-будівельний загін управління житло-санітарного
будівництва Донецького басейну, Новоекономічний рудник Донецької
губернії. 22 од. зб., 1921,1922 рр.......................................................... 105
Управління 2-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів сполучення, ст. Слов’янськ Донецької губернії. 32 од. зб.,
1922 р...................................................................................................... 124
Управління 3-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів сполучення, ст. Дебальцеве Донецької губернії. 22 од. зб.,
1922 р...................................................................................................... 124
Навчальні пункти по позавійськовій підготовці (о.а.ф.). 18 од. зб.,
1926–1930 рр............................................................................................ 99
Штаб начальника Бахмутської бойової дільниці з боротьбі з бандитизмом, м. Бахмут Донецької губернії. 3 од. зб., 1922,1923 рр............... 103
** Уповноважений Донецького управління військово-продовольчого
постачання по Юзівському повіті, м. Юзівка Донецької губернії. 1 од. зб.,
1922, 1923 рр. до ф. Р-2129
** Продовольчий магазин при Маріупольському повітовому відділі
військово-продовольчого постачання, м. Маріуполь Донецької губернії. 5 од. зб.,1921,1922 рр. до ф. Р-2732
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. 18 од. зб., 1920–1922 рр......................................... 95
Макіївський динамітний склад Харківського відділення Головного
управління військової промисловості СРСР на Україні, м. Макіївка
Сталінського округу. 3 од. зб., 1924–1926 рр...................................... 106
** Слов’янський збірний навчальний пункт з позавійськовій підготовці Донецької залізниці, ст. Слов’янськ Артемівського округу. 1 од. зб.,
1926 р. до ф. Р-2707
Штаб 2-го вартового батальйону при Бахмутському повітовому військкоматі, м. Бахмут Донецької губернії. 3 од. зб., 1920 р................. 99
** Маріупольське повітове санітарне управління, м. Маріуполь Донецької губернії. 1 од. зб.,1922,1923 рр. до ф. Р–1203
** Старокерменчикський навчальний пункт, с. Старокерменчик Маріупольського округу. 1 од. зб.,1926 р. до ф. Р-2707
Чистяківська районна військова комендатура Донецької трудової армії, ст. Чистякове Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р...................... 101
2-й військово-трудовий загін Донецького відділення правління Всеросійського об’єднання державних робітничих артілей “Вогра”,
м. Бахмут Донецької губернії. 1 од. зб., 1921, 1922 рр....................... 102
Бахмутська військова районна комендатура, м. Бахмут Донецької губернії. 7 од. зб., 1921, 1922 рр............................................................... 101
* 10 відділення польового військового аптечного магазину, м. Бахмут
1 од. зб., 1920 р. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
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** Вартова рота при Бахмутському повітовому військовому комісаріаті, м. Бахмут Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р. до ф. Р–1930
* 208-й військово-будівельний загін при штабі Південно-Західного
фронту, м. Єнакієве 3 од. зб.,1920,1921 рр. (до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1959 р.)
Штаб коменданта тилу Юзівського повіту, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії. 23 од. зб., 1920–1922 рр.................................. 100
Гришинський повітовий відділ військово-продовольчого постачання,
м. Гришине Донецької губернії. 25 од. зб., 1920, 1921 рр.................. 239
Контора 75-го військово-будівельного загону управління житло-санітарного будівництва Донецького басейну, м. Юзівка Донецької губернії. 72 од. зб., 1918–1921 рр................................................................... 106
Контора 55-го військово-польового будівництва управління житлосанітарного будівництва Донбасу, м. Єнакієве Донецької губернії. 388
од. зб., 1919–1922 рр.............................................................................. 106
207-й будівельний загін Українського комітету державних споруджень,
м. Харків. 128 од. зб., 1919–1921 рр..................................................... 105
216-й військово-будівельний загін управління житло-санітарного
будівництва Донецького басейну. 69 од. зб., 1920–1922 рр............... 105
215-й військово-будівельний загін управління Українського комітету
державних споруджень, м. Каменськ Донецької губернії. 205 од. зб.,
1920–1922 рр.......................................................................................... 105
206-й військово-будівельний загін управління житло-санітарного
будівництва Донецького басейну. 54 од. зб., 1919–1922 рр............... 105
210-й військово-будівельний загін управління житло-санітарного
будівництва Донецького басейну. 77 од. зб., 1919–1922 рр............... 105
Маріупольський повітовий відділ військово-продовольчого постачання і продовольчий магазин при ньому (о.а.ф.). 52 од. зб., 1920–
1922 рр.................................................................................................... 104
Контора 117-го військово-дорожнього відділу управління житло-санітарного будівництва Донецького басейну. 103 од. зб., 1920–1922 рр. 106
209-й військово-будівельний загін управління житло-санітарного
будівництва Донецького басейну 73 од. зб., 1920–1922 рр................ 105
Григорівське сільське правління, с. Григорівка Бахмутського повіту
Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1917 р...................................... 195
** Рутченківське народне земське піклування при Рутченково-Чулковських копальнях акціонерного товариства Брянських заводів
Юзівського повіту Донецької губернії. 1 од. зб.,1917–1919 рр. до
ф. Ф-325
Маріупольська повітова комісія з боротьби з наслідками голоду при
Маріупольському повітовому виконкомі ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту
Донецької губернії. 3 од. зб., 1922, 1923 рр........................................... 96
Красногорівський сільський старостат Галицинівської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1919 р........ 195
Сталінська контора Головного управління матеріально-технічного
постачання Міністерства нафтової промисловості СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 163 од. зб., 1944–1958 рр.................................... 242
Сталінська контора газового паливного постачання і збуту “Газпаливпостачзбут” Головної газової паливної промисловості “Головгазпаливпрому” при Раді Міністрів СРСР, м. Сталіно Сталінської області.
52 од. зб., 1945–1949 рр......................................................................... 242
Донбаська заготівельно-постачальницька контора Головного управління постачання Міністерства промисловості будівельних матеріалів
СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 73 од. зб., 1944–1958 рр....... 242
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* Макіївський міський військовий комісаріат, м. Макіївка Сталінської
області. 2 од. зб.,1939–1942 рр. (до Макіївського міського військового
комісаріату, м. Макіївка Сталінської області 27.08.1988)
* Орджонікідзевський міський військовий комісаріат, м. Орджонікідзе
Сталінської області. 1 од. зб.,1941 р. (до Єнакієвського міського архіву
07.06.1988)
* Одеське агентство Міністерства транспортного важкого машинобудування “Мінважтрансмаш”, м. Одеса 1 од. зб.,1953 р. (до Держархіву
Одеської області, 1959 р.)
* Київська контора Міністерства транспортного важкого машинобудування “Мінважтрансмаш”, м. Київ 2 од. зб.,1953,1954 рр. (до Держархіву Київської області, 1959 р.)
Сталінська міжобласна контора Головного управління постачання
Міністерства важкого машинобудування СРСР, м. Сталіно Сталінської
області. 111 од. зб., 1943–1957 рр......................................................... 242
Сталінська міжобласна контора Головного управління постачання
Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1955–1958 рр..................... 242
Сталінська контора Головного управління матеріально-технічного
постачання Міністерства автомобільної промисловості, м. Сталіно
Сталінської області. 22 од. зб., 1944–1952 рр...................................... 242
Сталінська міжобласна контора Головного управління постачання
“Головхімпостачання” Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 170 од. зб., 1943–1958 рр................. 242
Сталінська міжобласна контора Головного управління матеріальнотехнічного постачання Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 105 од. зб., 1943–1957 рр................. 242
Головне управління матеріально-технічного постачання “Головпостачання” Мінвуглепрому УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 34 од. зб.,
1954–1958 рр.......................................................................................... 240
Путилівська матеріально-технічна база Сталінської міжобласної контори “Головпостачання”, м. Сталіно Сталінської області. 32 од. зб.,
1945–1953 рр.......................................................................................... 243
* Одеська міжобласна контора Главпосточання Міністерства вугільної
промисловості СРСР 22 од. зб.,1947–1955 рр. (до Держархіву Одеської
області, 1959 р.)......................................................................................
* Краснолучська база Сталінської міжобласної контори Главпостачання Міністерства вугільної промисловості СРСР 6 од. зб., 1945–1949 рр.
(до Держархіву Луганської області, 1960 р.)
Слов’янське лісове промислове господарство, Міністерства лісової
промисловості, м. Слов’янськ Сталінської області. 4 од. зб., 1943–
1945 рр.................................................................................................... 212
Виконавчий комітет Амвросіївської районної ради народних депутатів, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області.
1120 од. зб., 1925, 1931, 1939–1941, 1943–1985 рр............................... 85
Донецький завод хімічних реактивів ім. 50-річчя Великої Жовтневої
соціалістичної революції Міністерства промисловості України, м. Донецьк Донецької області. 1682 од. зб., 1926, 1932–1941, 1943–1994 рр....173
Сталінське обласне управління ремонтних підприємств Міністерства
сільського господарства УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 78 од. зб.,
1944–1957 рр.......................................................................................... 155
Державна інспекція контролю якості палива по Сталінській області
Міністерства місцевої й паливної промисловості УРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 59 од. зб., 1945–1958 рр...................................... 111
* Ростовська міжобласна контора “Главхімзбут”, м. Ростову-на-Дону
4 од. зб.,1945,1946 рр. (до Державного архіву Ростовської області,
м. Ростов, 1960 р.)
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Сталінська міжобласна контора Головного управління матеріальнотехнічного постачання Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 36 од. зб., 1944–1957 рр....242
Сталінська міжобласна база Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства місцевої і паливної промисловості
УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 26 од. зб., 1946–1955 рр....... 240
Сталінська торговельна база по оптовому збуту мінеральних вод
Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 35 од. зб., 1946–1957 рр...................................... 252
Сталінська міжобласна контора “Головутильсировина” Міністерства
легкої промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 234 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 244
Красноармійська міжрайонна заготівельна контора “Головутильсировина” Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Красноармійськ
Сталінської області. 2 од. зб., 1950–1956 рр........................................ 244
Ясинуватська міжрайонна заготівельна контора “Головутильсировина”
Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Ясинувата Сталінської
області. 2 од. зб., 1948–1956 рр............................................................. 244
Приморський районний державний архів. 4 од. зб., 1949–1958 рр... 290
Сталінська міжрайонна обласна контора головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства м’ясної і молочної
промисловості “Укрм’ясомолопостачання”, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1948 рр............................................................... 242
Виконавчий комітет Приморської районної ради депутатів трудящих,
смт. Приморське Приморського району Сталінської області. 166 од.
зб., 1946–1959 рр.................................................................................... 86
Андріївський районний державний архів. 43 од. зб., 1946–1959 рр. 290
Ангеліна П.М. (1912–1959) - член ЦК КПУ, депутат Верховної Ради
СРСР, двічі Герой Соціалістичної праці, Лауреат Сталінської премії,
бригадир тракторної бригади колгоспу ім. Сталіна Старобешівського
району Сталінської області. 347 од. зб., 1934–1958 рр....................... 354
Державний трест “Сталінмісцеввугілля”, його шахтоуправління і відділ робітничого постачання, м. Сталіно Сталінської області (о.а.ф.).
750 од. зб., 1944–1959 рр....................................................................... 143
** Маріупольська міська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу. 1 од. зб.,
1928 р. до ф. Р–1266...............................................................................
** Відділ робітничого постачання тресту “Сталінмісцеввугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 56 од. зб.,1944–1953 рр. до ф. Р-2772
* Гіпсовий рудник ім. Урицького управління промисловості будматеріалів, ст. Пшеничне Артемівського району Сталінської області.
16 од. зб.,1937–1950 рр. (до Артемівського міського архіву
09.09.1991)
Артемівська міжобласна контора Всеукраїнської контори Головпостачання народного комісаріату хімічної промисловості СРСР, м. Артемівськ Сталінської області. 14 од. зб., 1939,1940 рр....................... 241
Виконавчий комітет Краснопахарської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Пахар Артемівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1926–1934, 1952–1954 рр......................................................... 92
Комуна “Комсомолець” Луганської сільської ради, Горлівський район
Артемівського округу. 1 од. зб., 1930,1931 рр..................................... 208
* Завод ім. 10 -річчя Жовтня Міністерства металургійної промисловості СРСР, м. Часов-Яр Сталінської області. 7 од. зб., 1933–1949 рр.
(до Артемівського міського архіву 09.09.1991)
Шахта № 3 Артемівського соляного рудоуправління “Артемсіль” Міністерства промисловості продтоварів СРСР, м. Артемівськ Сталінської
області. 15 од. зб., 1936,1937, 1951–1955 рр........................................ 143
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Колгосп ім. Карла Маркса Зайцевської сільської ради депутатів трудящих, с. Зайцеве Артемівського району Донецької області. 31 од. зб.,
1940, 1950–1964 рр................................................................................ 208
Колгосп “Південний хлібороб”, Артемівський район УРСР. 1 од. зб.,
1930 р...................................................................................................... 208
Колгосп “Більшовик” Привільської сільської ради депутатів трудящих
Артемівського району Донецької області. 1 од. зб., 1935 р............... 208
Донецьке обласне відділення “Союзрадгосппостачання” Всесоюзного
тресту по постачанню зернових й тваринницьких радянських господарств, м. Артемівськ. 1 од. зб., 1934 р................................................ 242
Донецький борошномельний трест Головного управління “Укрголовборошно” Міністерства хлібопродуктів УРСР, м. Сталіно Сталін
ської області. 174 од. зб., 1934, 1937,1938, 1943–1957 рр.................. 159
Артемівський пивний кущ пивоварного заводу “Нова Баварія” Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Артемівськ Донецької області. 4 од. зб., 1935,1936 рр........................................................ 162
* Часов-Ярський державний керамічний завод №1 ім. Артема, м. Часов-Яр Сталінської області. 12 од. зб.,1927–1938 рр. (до Ясинуватського вогне-тривкого комбінату 06.07.1989)
* Шахта Доржитлосоюзу при станції Зимогор’є Донецької залізниці
1 од. зб.,1934 р. (до Держархіву Луганської області, 1970 р.)
Українське геологічне управління Міністерства геології СРСР, м. Артемівськ. 1 од. зб., 1937 р...................................................................... 147
Алебастрові заводи ім. Чубаря Народного комісаріату місцевої промисловості, м. Артемівськ. 4 од. зб., 1932–1936 рр............................ 174
Контора постачання Донбаського свиноводтресту, м. Артемівськ.
3 од. зб., 1933, 1935 рр........................................................................... 242
Колгосп ім. Сталіна Артемівської міської ради депутатів трудящих, м.
Артемівськ Сталінської області. 8 од. зб., 1940,1941, 1944–1946 рр.
208
Центральний комітет союзу робітників соляної промисловості СРСР,
м. Артемівськ Сталінської області. 58 од. зб., 1936–1948 рр............. 336
Донецька обласна державна адміністрація, м. Донецьк Донецької області. 11320 од. зб., 1934–1941, 1943–1996 рр.......................................83
Григорівський волосний наглядач робочо-селянської міліції, с. Григорівка Григорівської волості Юзівського повіту Донецької губернії.
1 од. зб., 1922 р...................................................................................... 123
* Колгосп ім. Ворошилова Новоселидівської сільської ради депутатів
трудящих Селидівського району Сталінської області. 2 од. зб.,1941 р.
(до Красноармійського державного районого архіву 07.06.1993)
* Колгосп “Червоний боєць” Кондратівської сільської ради депутатів
трудящих Костянтинівського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1940, 1941 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
25.05.1992)
Донецьке санітарне управління Донбасу, м. Юзівка Юзівського повіту
Донецької губернії. 1 од. зб., 1921 р..................................................... 255
* Первинна партійна організація членів ВКП(б) евакуаційної групи
архівного управління НКВС СРСР, м. Балашов 2 од. зб., 1942 р. (до
Центрального держархіву вищих органів влади та управління України,
м. Київ, 1960 р.)
Сталінська обласна спілка кооперації інвалідів, м. Сталіно Сталінської
області. 513 од. зб., 1943–1953 рр......................................................... 247
Обласна
швейно-галантерейно-культурно-промислово-кооперативна спілка Сталінської облпромради, м. Сталіно Сталінської області.
283 од. зб., 1944–1956 рр....................................................................... 247
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Сталінська обласна спілка шкіряно-побутових промислових артілей
Сталінської облпромради, м. Сталіно Сталінської області. 380 од. зб.,
1944–1956 рр.......................................................................................... 247
Сталінська обласна спілка метало-меблевих промислових артілей
Сталінської облпромради, м. Сталіно Сталінської області. 448 од. зб.,
1943–1956 рр.......................................................................................... 247
Сталінська обласна спілка будівельних, хімічних і харчових промислових артілей Сталінської облпромради, м. Сталіно Сталінської області.
292 од. зб., 1943–1956 рр....................................................................... 248
Сталінська обласна спілка лісопромислових артілей, м. Сталіно
Сталінської області. 112 од. зб., 1944–1953 рр.................................... 248
Сталінська обласна спілка різних промислів, м. Сталіно Сталінської
області. 120 од. зб., 1945–1954 рр......................................................... 248
Литвиненко Василь Тимофійович - голова колгоспу ім. Сталіна Селидівського району Сталінської області, депутат Верховної Ради СРСР,
двічі Герой Соціалістичної Праці. 85 од. зб., 1946–1960 рр.............. 363
** Правління профспілки конторських службовців, м. Юзівка. 1 од. зб.,
1917 р. до ф. Р-536
Обласна рада кооперативного страхування, м. Сталіно Сталінської області. 290 од. зб., 1944–1960 рр............................................................. 134
Артемівська страхова рада обласної каси взаємного страхування і
взаємодопомоги промислової кооперації “Облпромстрахкаса”, м. Артемівськ Сталінської області. 6 од. зб., 1944–1953 рр........................ 134
Макіївська страхова рада обласної каси взаємного страхування і взаємодопомоги промислової кооперації “Облпромстрахкаса”, м. Макіївка
Сталінської області. 1 од. зб., 1945 р.................................................... 134
Сталінська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів “Облінстрахкаса”, м. Сталіно Сталінської області. 47
од. зб., 1947–1952 рр.............................................................................. 134
Сталінська обласна рада промислової кооперації “Облпромрада”, м.
Сталіно Сталінської області. 2443 од. зб., 1940, 1943–1960 рр......... 247
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітників промисловості будівельних матеріалів, м. Слов’янськ Сталінської області.
85 од. зб., 1948–1957 рр......................................................................... 339
Портовський сільський комітет незаможних селян (КНС), м. Маріуполь - порт Маріупольського округу. 1 од. зб., 1925 р.......................... 94
Сталінська обласна контора “Заготхуд півдня “ Народного комісаріату м’ясної і молочної промисловості, м. Сталіно Сталінської області.
1 од. зб., 1940 р....................................................................................... 244
* Сталінське обласне інвентарне бюро, м. Сталіно Сталінської області. 1 од. зб.,1941 р. (до Артемівського державного районного архіву
15.09.1988)
Артемівська школа комбайнерів і трактористів Управління навчальних закладів Наркомрадгоспу УРСР, ст. Яма Артемівського району
Сталінської області. 3 од. зб., 1939, 1940 рр........................................ 276
Управління промисловості будівельних матеріалів виконкому Сталін
ської обласної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської області. 285 од. зб., 1943–1961 рр.................................................................. 154
Виконавчий комітет Рівнопільської селищної ради депутатів трудящих, сел. Рівнопіль Волноваського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1944–1950 рр............................................................................................ 91
Чистяківське рудоуправління Донецького державного кам’яно-вугільного тресту “Донвугілля”, м. Чистякове Донецької області. 29 од. зб.,
1924–1933 рр.......................................................................................... 143
** Сніжнянське рудоуправління Донецького державного кам’яновугільного тресту “Донвугілля”, сел. Сніжне Сніжнянського району.
1 од. зб., 1925 р. до ф. Р-2282
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Фомінське рудоуправління тресту “Донбасантрацит”, с. Фомінське
Донецької області. 1 од. зб., 1933 р...................................................... 143
*****
Трест “Торезантрацит” комбінату “Артемвугілля”, м. Торез Донецької
області. 870 од. зб., 1934, 1936, 1943–1969 рр..................................... 143
Сталінська інспекція охорони та спецчастин Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 12 од. зб., 1946–
1953 рр.................................................................................................... 112
Сталінський обласний паливний трест виконкому, м. Сталіно Сталін
ської області. 173 од. зб., 1945–1961 рр............................................... 139
Горлівський міський паливний відділ Сталінського обласного паливного тресту, м. Горлівка Сталінської області. 36 од. зб., 1951–1961 рр. 139
Управління робочо-селянської радянської міліції 3-го району, рудник
Ірміно Алчевського повіту Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р...... 121
Управління робочо-селянської міліції 3-го району, с. Черкаське
Слов’янського повіту Донецької губернії. 11 од. зб., 1920–1921 рр. 121
Петрівський волосний революційний комітет, с. Петрівське Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 8 од. зб., 1920 р.........75
Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Юр’ївської
волості Бердянського повіту. 12 од. зб., 1921,1922 рр..........................92
Управління 1-ї дільниці промислової міліції Гришинського району
Гришинського повіту Донецької губернії. 2 од. зб., 1921 р................ 121
Донецький технікум фізичної культури та спорту Державного комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти, м. Донецьк
Донецької області. 181 од. зб., 1950–1961, 1967–1975 рр.................. 271
Сергієв Петро Тихонович – старий більшовик, активний учасник боротьби за владу Рад у Донбасі, член КПРС із 1917 р. 14 од. зб., 1921,
1940, 1947, 1956–1959 рр...................................................................... 366
Варганов В.А.- старий більшовик, активний учасник боротьби за владу Рад у Донбасі, член КПРС із 1914 р. 53 од. зб., 1922, 1924, 1926,
1927, 1932, 1935, 1956–1959 рр........................................................... 355
*****
*****
Кольчик О. А. - бригадир бригади робітничих очисного вибою шахти
ім. Лутугіна тресту “Чистяківвугілля”, Герой Соціалістичної Праці,
депутат Верховної Ради УРСР. 25 од. зб., 1958–1962 рр.................... 360
Стеблянко Василь Григорович - бригадир бригади комуністичної праці шахти №3 тресту “Чистяківвугілля”, майстер “Золоті руки”, депутат
Верховної Ради СРСР. 21 од. зб., 1959, 1960 рр.................................. 366
Северінов К. А. – бригадир комплексної бригади шахти №5–6
ім. Г. Димитрова виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, один з ініціаторів руху за звання бригад комтруда,
Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР. 204 од. зб.,
1954–1984 рр.......................................................................................... 365
Кирилюк М. П. - бригадир бригади комуністичної праці шахти №21
м. Макіївки Донецької області, депутат Верховної Ради СРСР. 29 од. зб.,
1955–1962 рр.......................................................................................... 362
Голубенко М. М. - ланкова колгоспу ім. 21 з’їзду КПРС Добропільського району Донецької області, делегат 22 з’їзду КПРС. 22 од. зб., 1961,
1962 рр.................................................................................................... 356
Золотоколодязінський волосний виконавчий комітет ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Золотий Колодязь Золотоколодязінської волості Ізюмського повіту Харківської губернії. 1 од. зб.,
1919 р....................................................................................................... 80
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Документальні матеріали про бригади комуністичної праці підприємств Донецької області (колекція). 270 од. зб., 1948, 1951, 1955–
1969 рр.................................................................................................... 371
Донбаська контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства верстатобудівної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 62 од. зб., 1944–1954 рр................................. 242
Група комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по Донецькій області. 222 од. зб., 1958–1963 рр.................................................. 110
Миронівська експедиція Всесоюзного тресту “Гідроспецбуд”, с. Красний Пахар Артемівського району Сталінської області. 26 од. зб., 1950,
1951 рр.................................................................................................... 219
Виконавчий комітет Костянтинівської районної ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 896 од. зб., 1943–1962,
1965–1987 рр........................................................................................... 85
Рада з координації та планування роботи раднаргоспів Донецько-Придніпровського економічного району, м. Донецьк Донецької області.
25 од. зб., 1962,1963 рр.......................................................................... 127
Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Андріївка
Бердянського округу Катеринославської губернії. 1 од. зб., 1923 р.... 94
Відділ народної освіти виконкому Донецької обласної ради народних
депутатів, м. Донецьк Донецької області. 3429 од. зб., 1938–1987 рр....263
*****
*****
Маріупольська контора Всеросійської Центральної спілки споживчих
товариств, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії.
41 од. зб., 1919, 1920, 1923 рр............................................................... 235
Сталінське районне селянське товариство взаємодопомоги, м. Сталіно
Сталінського округу. 15 од. зб., 1924–1926 рр.................................... 195
*****
Спогади учасників Жовтневої революції, Громадянської і Другої стівової війн (колекція). 43 од. зб., 1904, 1918–1921, 1934, 1946, 1948,
1954,1955, 1961, 1963–1969 рр............................................................. 369
Документальні матеріали громадських діячів і передовиків виробництва (колекція). 147 од. зб., 1939, 1943–1990 рр................................... 371
* Група комісії державного контролю УРСР по Донецькій області 63
од. зб.,1954–1957 рр. (до Центрального держархіву вищих органів влади та управління України, м. Київ, 1964 р.)
Донецькі республіканські курси цивільної оборони Міністерства оборони УРСР, м. Донецьк Донецької області. 84 од. зб., 1962–1964 рр. 347
Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників споживчої кооперації, м. Сталіно Сталінської області. 114 од. зб., 1944–1957
рр............................................................................................................. 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі та громадського харчування, м. Сталіно Сталінської
області. 173 од. зб., 1943–1957 рр......................................................... 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітників будівництва паливних підприємств, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб.,
1947–1949 рр.......................................................................................... 340
Донецький обласний комітет професійної спілки працівників вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 1786 од. зб., 1938,
1941–1969 рр.......................................................................................... 339
Сталінський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 13 од. зб., 1952,
1953 рр..................................................................................................... 342
Петровський районний комітет профспілки вугільної промисловості,
м. Донецьк Донецької області. 442 од. зб., 1944–1967 рр.................. 342
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Кіровський районний комітет профспілки робітників вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 236 од. зб., 1944–1970 рр... 342
Куйбишевський районний комітет профспілки робітничих вугільної
промисловості, м. Донецьк Донецької області. 112 од. зб., 1948–1965
рр............................................................................................................. 342
Ордена Трудового Червоного Прапора шахтоуправління “Західне”
комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 796 од. зб.,
1946–1971 рр.......................................................................................... 143
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Шахтний комітет шахти №5 “Трудівська” професійної спілки вугільної
промисловості західних районів, с. Трудівський Петровського району
Сталінської області. 19 од. зб., 1946–1953 рр...................................... 341
Шахтний комітет шахти №12 біс Сталінського районного комітету
профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Сталіно Сталін
ської області. 9 од. зб., 1949–1951 рр................................................... 341
Виконавчий комітет Новоекономічної сільської ради депутатів трудящих, с. Новоекономічне Красноармійського району Сталінської області. 104 од. зб., 1944–1957 рр.................................................................... 92
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Головне управління по будівництву підприємств у районах Донбасу
“Головдонбасбуд” Міністерства будівництва підприємств металургійної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 383 од. зб.,
1945–1957 рр.......................................................................................... 216
Управління “Металургхіммашбуд” Донецького економічного адміністративного району, м. Донецьк Донецької області. 690 од. зб.,
1957–1963 рр.......................................................................................... 217
Відділ культури виконкому Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 323 од. зб., 1953–1975 рр......... 283
Планова комісія виконкому Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 122 од. зб., 1941, 1943–1980 рр.....126
Управління капітального будівництва виконкому Донецької міської
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 329 од. зб.,
1959–1982 рр.......................................................................................... 214
Відділ народної освіти виконкому Донецької міської ради депутатів
трудящих, м. Донецьк Донецької області. 1119 од. зб., 1944–1979 рр....264
Відділ охорони здоров’я виконкому Донецької міської ради депутатів
трудящих, м. Донецьк Донецької області. 1187 од. зб., 1941–1976 рр...254
Управління торгівлі виконкому Донецької міської ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 582 од. зб., 1944–1976 рр........ 231
Донецьке ордена Леніна виробниче об’єднання з видобутку вугілля
(Донецьквугілля) Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 4868 од. зб., 1943–1979 рр......................... 142
Виконавчий комітет Гродівської селищної ради народних депутатів,
смт.Гродівка Красноармійського району Донецької області. 354 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 91
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Виконавчий комітет Новоекономічної селищної ради народних депутатів, смт. Новоекономічне Красноармійського району Донецької області. 366 од. зб., 1957–1985 рр.............................................................. 91
Виконавчий комітет Димитрівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Димитрове міста Красноармійську Донецької області. 171
од. зб., 1944–1964 рр............................................................................... 91
Виконавчий комітет Шевченківської селищної ради народних депутатів, смт. Шевченко Красноармійської міськради Донецької області.
426 од. зб., 1946–1985 рр........................................................................ 91
Виконавчий комітет Новоекономічної міської ради депутатів трудящих, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області.
301 од. зб., 1944–1972 рр........................................................................ 88
* Красноармійський міський комітет професійної спілки робітників
вугільної промисловості, м. Новоекономічне міста Красноармійська
Донецької області. 135 од. зб.,1951–1970 рр. (до Красноармійського
теркому профспілки робітників вугільної промислововсті м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області 20.05.1996)
* Редакція газети “Новий Донбас” - орган Красноармійського РК КПУ
і райради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області.
12 од. зб.,1956–1962 рр. (до Редакції газети “Маяк” 14.05.1990)
* Державний союзний трест житлового і соціального культурно-побутового будівництва “Красноармійськжитлобуд” комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 565 од. зб.,
1955–1979 рр. (до Державного союзного тресту житлового і соціального культурно-побутового будівництва “Красноармійськжитлобуд”
комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Красноармійськ Донецької області
25.09.1992)
* Державний шахтобудівний трест Краснормійськшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Красноармійськ Донецької області. 573 од. зб.,1952–1975 рр. (до
Державного шахтобудівного тресту Краснормійськшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Красноармійськ Донецької області 22.05.2001)
Державний союзний трест кам’яновугільної промисловості “Красноармійськвугілля” комбінату “Донецьквугілля”, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 1220 од. зб., 1943–1970 рр. 143
Шахта “Новатор” виробничого об’єднання по видобутку вугілля
“Красноармійськвугілля”, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 527 од. зб., 1951–1971 рр........................................... 143
Ордена Трудового Червоного Прапора шахта “Центральна” Красноармійського виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області.
1444 од. зб., 1940, 1943–1980 рр........................................................... 143
Шахта №3-3-біс комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 641 од. зб., 1943–
1971 рр.................................................................................................... 143
Ордена Леніна шахта “Краснолиманська” ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Добропільського виробничого об’єднання
з видобутку вугілля “Добропіллявугілля”, м. Родинське Красноармійської міськради Донецької області. 849 од. зб., 1959–1980 рр........... 143
* Ордена Трудового Червоного Прапора шахта ім. Т.Г.Шевченко комбінату “Красноармійськвугілля”, смт.Шевченко міста Красноармійську
Донецької області. 539 од. зб.,1946–1970 рр. (до Ордена Трудового
Червоного Прапора шахти ім. Т. Г. Шевченко комбінату “Красноармійськвугілля”, смт.Шевченко міста Красноармійську Донецької області
28.09.1988)
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Шахтоуправління “Родинське” комбінату “Красноармійськвугілля”,
м. Родинське міста Красноармійську Донецької області. 482 од. зб.,
1955–1971 рр.......................................................................................... 143
Народний суд 2-ї дільниці, м. Новоекономічне Красноармійського
району Сталінської області. 61 од. зб., 1944–1947 рр......................... 117
Ради громадськості мікрорайонів Донецької області (о.а.ф.). 1209 од. зб.,
1960–1974 рр.......................................................................................... 352
Народний суд 2-ї дільниці Жовтневого району м. Жданова Сталінської
області. 46 од. зб., 1944–1953 рр........................................................... 117
Жданівський виробничий рибоконсервний комбінат Всесоюзного
рибопромислового об’єднання Азово-Чорноморського Міністерства
рибного господарства СРСР, м. Жданов Донецької області. 1140 од. зб.,
1940, 1943–1985 рр................................................................................ 161
Технічна контора швейцарських громадян “Симодени” у Юзівці Катеринославської губернії. 2 од. зб., 1919 р.............................................. 353
Рада Народного Господарства (РНГ) Донецького економічного району,
м. Донецьк Донецької області. 11896 од. зб., 1956–1970 рр.............. 136
*****
*****
Управління продовольчих товарів виконкому Донецької обласної ради
депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 74 од. зб., 1950–
1963 рр.................................................................................................... 159
Головне управління коксохімічної промисловості “Головкокс” Міністерства металургійної промисловості СРСР, м. Дніпропетровськ. 239
од. зб., 1952–1957 рр.............................................................................. 222
Державний спеціалізований трест з виробництва стінових керамічних будівельних матеріалів і блоків “Донецькбудкераміка” управління
промисловості будівельних матеріалів Донецького раднаргоспу, м. Донецьк Донецької області. 757 од. зб., 1944–1966 рр........................... 155
Промисловий спеціалізований трест з кольорової металургії “Донбаскольормет” Головного управління по обробці кольорових металів
“Головкольорметобробка” Міністерства кольорової металургії СРСР,
м. Донецьк Донецької області. 317 од. зб., 1961–1966 рр.................. 152
Штаби місцевої протиповітряної оборони Донецької області (о.а.ф.).
124 од. зб., 1943–1960 рр....................................................................... 348
** Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Лиманського району Сталінської
області. 12 од. зб.,1928–1932 рр. до ф. Р-4222
Сталінський обласний мірошницький трест, м. Сталіно Сталінської
області. 15 од. зб., 1943–1956 рр........................................................... 159
Донецьке виробниче об’єднання з збагачення вугілля Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 57 од. зб.,
1957, 1958, 1961–1974 рр...................................................................... 143
Державний кам’яновугільний трест “Сніжнянантрацит” комбінату “Артемвугілля”, м. Сніжне Донецької області. 938 од. зб., 1943–
1969 рр.................................................................................................... 143
* Шахтоуправління “Глуха балка” тресту “Сніжнянантрацит”, с. Сєвєрне міста Сніжне Донецької області. 118 од. зб., 1955–1962 рр. (до
шахти “Північна” - “Торезантрацит” 25.07.1988)
* Шахтоуправління “Ремівське-Східне” №4 тресту “Сніжнянантрацит”, смт. Залісне міста Сніжне Донецької області. 516 од. зб., 1959–
1969 рр. (до шахти “Ремівська” - “Торезантрацит” 25.04.1988)
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* Шахта №1 тресту “Сніжнянантрацит”, с. Гірницьке міста Сніжне
Донецької області. 198 од. зб., 1940–1964 рр. (до шахти “Ремівська” –
“Торезантрацит” 25.04.1988)
* Шахта №4 тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 377 од. зб.,1949–1969 рр. (до шахти “Ударник” – “Торезантрацит”
05.05.1988)
* Шахтоуправління №8-9 “Комсомольське” тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Сталінської області. 79 од. зб.,1944–1960 рр. (до шахти “Ударник” - “Торезантрацит” 05.05.1988)
Ордена Леніна шахтоуправління “Ударник” Торезького виробничого
об’єднання з видобутку антрациту (Торезантрацит), м. Сніжне Донецької області. 837 од. зб., 1953–1980 рр........................................... 143
* Ордена Трудового Червоного Прапора шахта “Сніжнянська” Торезького виробничого об’єднання по видобутку антрациту (Торезантрацит), м. Сніжне Донецької області. 1065 од. зб.,1945–1980 рр. (до
Ордена Трудового Червоного Прапора шахти “Сніжнянська” Торезького виробничого об’єднання з видобутку антрациту (Торезантрацит), 
м. Сніжне Донецької області)
* Шахта №15-біс і її шахтний комітет тресту “Сніжнянантрацит”,
м. Сніжне Сталінської області. 86 од. зб.,1945–1960 рр. (до шахти
“Ремівська” – “Торезантрацит” 15.04.1988)
* Ордена Леніна шахта №18 тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне
Донецької області. 447 од. зб., 1943–1967 рр. (до шахти “Схід” – “Торезантрацит” 26.04.1988)
* Шахта №21 тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 645 од. зб.,1944–1970 рр. (до шахти “Міуська” – “Торезантрацит”
27.04.1988)
* Ордена Леніна шахта “Схід” виробничого об’єднання по видобутку
антрациту “Торезантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 966 од. зб.,
1946–1980 рр. (до Сніжнянського міського архіву 31.07.2003)
* Шахта №15 “Основна” тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 226 од. зб.,1945–1963 рр. (до шахти “Міуська” – “Торезантрацит” 27.04.1988)
* Шахта “Міуська” Торезького виробничого об’єднання по видобутку антрациту (Торезантрацит), м. Сніжне Донецької області. 792
од. зб.,1943–1971 рр. (до шахти “Міуська” Торезького виробничого
об’єднання з видобутку антрациту (Торезантрацит), м. Сніжне Донецької області)
* Шахта №32 “Вентиляційна” тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне
Донецької області. 463 од. зб.,1946–1969 рр. (до шахти “Північна” –
“Торезантрацит” 25.07.1988)
Шахта №32 “Підйомна” тресту “Сніжнянантрацит”, смт.Сєвєрне міста
Сніжне Донецької області. 400 од. зб., 1946–1969 рр......................... 143
* Шахта №33-біс тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 176 од. зб., 1947–1962 рр. (до Шахти “Північна” – “Торезантрацит” 25.07.1988)
* Шахта №41/70 тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Сталінської
області. 29 од. зб., 1946–1952 рр. (до шахти “Схід” – “Торезантрацит”
26.04.1988)
* Шахта №104 тресту “Сніжнянантрацит”, с. Залісне Сніжнянського
району Сталінської області. 14 од. зб., 1955–1959 рр. (до шахти
“Ремівська” - “Торезантрацит” 25.04.1988)
Соф’їно-Брідське шахтоуправління Головного управління кондитерської промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР,
сел. станції Соф’їно-Брідська Сніжнянського району Сталінської області. 18 од. зб., 1945–1953 рр............................................................... 143
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Шахта №1/16 “Сніжна” Міністерства харчової промисловості УРСР,
сел. станції Соф’їно-Брідська Сніжнянського району Сталінської області. 20 од. зб., 1944–1950 рр............................................................... 143
*****
*****
** Шахтний комітет шахтоуправління №8/9 КСМ Сніжнянського
райкому професійної спілки робітничих вугільної промисловості,
м. Сніжне Сталінської області. 4 од. зб.,1959–1960 рр. до ф. Р-2938
*****
*****
*****
*****
*****
*****
* Колгосп ім. Леніна Степанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мануйлівка Шахтарського району Донецької області. 70 од.
зб.,1950–1967 рр. (до Шахтарського державного районного архіву
23.06.1997)
Виконавчий комітет Сніжнянської міської ради народних депутатів,
м. Сніжне Донецької області. 954 од. зб., 1945–1985 рр.................... 88
Виконавчий комітет Сніжнянської районної ради депутатів трудящих,
м. Сніжне Донецької області. 137 од. зб., 1943–1962 рр.................... 86
* Фінансовий відділ виконкому Сніжнянської районної ради депутатів
трудящих, м. Сніжне Донецької області. 297 од. зб., 1943–1962 рр. (до
Сніжнянського міського архіву 31.07.2003)
Відділ культури виконавчого комітету Сніжнянської районної ради
депутатів трудящих. м. Сніжне Донецької області. 55 од. зб., 1950–
1962 рр.................................................................................................... 283
Відділ народної освіти виконкому Сніжнянської районної ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 98 од. зб., 1950–
1962 рр.................................................................................................... 264
Виконавчий комітет Новодонбаської міської ради депутатів трудящих,
м. Новий Донбас Сніжнянського району Донецької області. 119 од. зб.,
1944–1963 рр...........................................................................................88
Відділ комунального господарства виконкому Новодонбаської міської
ради депутатів трудящих, м. Новий Донбас Сніжнянського району Донецької області. 17 од. зб., 1948–1962 рр............................................. 224
Виконавчий комітет Дубрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дубрівка Сніжнянського району Сталінської області. 22 од. зб.,
1954–1960 рр.......................................................................................... 92
Виконавчий комітет Мануйлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мануйлівка Сніжнянського району Сталінської області.
11 од. зб., 1946–1955 рр.......................................................................... 92
Виконавчий комітет Маринівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Маринівка Сніжнянського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1947–1955 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Степанівської сільської ради народних депутатів,
с. Степанівка Шахтарського району Донецької області. 336 од. зб.,
1948–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Андріївської селищної ради народних депутатів,
смт. Андріївка Сніжнянської міськради Донецької області. 504 од. зб.,
1948–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Гірницької селищної ради народних депутатів,
смт. Гірницьке Сніжнянської міськради Донецької області. 447 од. зб.,
1947–1985 рр........................................................................................... 91
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Виконавчий комітет Оріхівської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Оріхівський Сніжнянського району Донецької області. 118 од. зб.,
1944–1962 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Первомайської селищної ради народних депутатів, смт. Первомайський Сніжнянської міськради Донецької області.
508 од. зб., 1946–1985 рр........................................................................ 91
Виконавчий комітет Політвідділівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Політвідділівський Сніжнянського району Донецької області. 212 од. зб., 1944–1963 рр.............................................................. 91
Виконавчий комітет Ремівської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Ремівка Сніжнянського району Донецької області. 118 од. зб.,
1946–1963 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Сєвєрної селищної ради народних депутатів, смт.
Сєвєрне Сніжнянської міськради Донецької області. 546 од. зб., 1944–
1985 рр..................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Тімірязєвської селищної ради депутатів трудящих, смт. Тімірязєвське Сніжнянського району Донецької області.
60 од. зб., 1950–1962 рр.......................................................................... 91
Виробниче управління меліорації й водяного господарства виконкому
Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької
області. 492 од. зб., 1954–1986 рр......................................................... 207
Народний суд 1-ї дільниці міста Сніжне Сталінської області. 64 од. зб.,
1943–1960 рр.......................................................................................... 117
Народний суд 2-ї дільниці міста Сніжне Сталінської області. 72 од. зб.,
1946–1960 рр.......................................................................................... 117
Сніжнянське відділення №33423 Державного банку СРСР, м. Сніжне
Сталінської області. 31 од. зб., 1941–1955 рр...................................... 131
Сталінська паливна контора “Укрголовлегхарчпостачання”, ст. Сталіно Сталінської області. 25 од. зб., 1944–1954 рр................................. 242
* Сніжнянський цегельний завод тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Сталінської області. 12 од. зб., 1950–1955 рр. (до Сніжнянського
міського архіву 09.06.1980)...................................................................
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Сніжнянському
району, м. Сніжне Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1955 рр...... 243
* Сніжнянський районний промисловий комбінат Сталінського обласного управління місцевої промисловості, м. Сніжне Донецької
області. 21 од. зб.,1953–1963 рр. (до Сніжнянського міського архіву
27.04.1988)..............................................................................................
* Сніжнянська автобаза Макіївського автомобільного тресту, м. Сніжне Сталінської області. 23 од. зб.,1951–1956 рр. (до Сніжнянського
міського архіву 27.05.1976)...................................................................
* Кадієвське шахтоуправління Сталінської паливної контори “Укрплавпродпостач”, м. Кадієвка 13 од. зб.,1947–1954 рр. (до Держархіву Луганської області, 1970 р.).......................................................................
* Шахта “Укрглаввіно” Головного управління виноробної промисловості УРСР, сел. Привольне Лисичанського району 11 од. зб., 1950–
1954 рр. (до Держархіву Луганської області, 1970 р.)
*****
** Управління військово-продовольчого постачання Маріупольського
повіту Катеринославської губернії. 1 од. зб.,1920 р. до ф. Р–1206
Маріупольський продовольчий магазин при управлінні продовольчого
флоту, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії. 5 од. зб., 1921 р........................................................................... 252
Обласний комітет професійної спілки працівників народної освіти і
науки, м. Донецьк Донецької області. 1117 од. зб., 1944–1989 рр..... 399
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Обласний комітет професійної спілки робітників харчової промисловості, м. Донецьк Донецької області. 1109 од. зб., 1948–1985 рр...... 399
Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників дошкільних установ і дитячих будинків, м. Сталіно Сталінської області.
20 од. зб., 1944–1948 рр......................................................................... 340
Сталінська обласна рада Всесоюзного добровільного спортивного
товариства “Іскра”, м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1946–
1952 рр.................................................................................................... 261
Донецький інститут радянської торгівлі Управління навчальними закладами Міністерства торгівлі УРСР, м. Донецьк Донецької області.
2298 од. зб., 1943–1983 рр..................................................................... 268
Гонімов Ілля Олександрович - радянський письменник. 287 од. зб.,
1919–1966 рр.......................................................................................... 356
* Артемівська геофізична експедиція Центральної геофізичної експедиції Головгеології УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 126 од. зб.,
1946–1964 рр. (до Артемівської геофізичної експедиції Центральної
геофізичної експедиції Головгеології УРСР, м. Артемівськ Донецької
області 28.02.1983)
*****
* Артемівський міськпромкомбінат Сталінського обласного управління місцевої промисловості, м. Артемівськ Сталінської області. 66 од. зб.,
1945–1958 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
Ордена Трудового Червоного Прапору шахта “Мушкетовська” виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 608 од. зб., 1944–1970 рр...................................... 143
Шахта №17 тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 388 од. зб., 1945–1962 рр............................................................. 143
* Ордена Жовтневої революції шахта “Трудівська” Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 1152 од. зб.,1949–1980 рр. (до Ордена Жовтневої
революції шахти “Трудівська” Донецького виробничого об’єднання
з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області
06.08.1996)
Відділ охорони здоров’я виконкому Калінінської районної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 98 од. зб., 1945–1956,
1973–1976 рр.......................................................................................... 254
Відділ народної освіти виконкому Калінінської районної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 207 од. зб., 1947–
1976 рр.................................................................................................... 264
Відділ народної освіти виконкому Куйбишевської районної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 222 од. зб., 1947–
1976 рр.................................................................................................... 264
Виконавчий комітет Кіровської районної ради народних депутатів,
м. Донецьк Донецької області. 1934 од. зб., 1943–1990 рр..................91
Виконком народної освіти Кіровської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 230 од. зб., 1951–1976 рр......... 264
Виконавчий комітет Петровської районної ради народних депутатів,
м. Донецьк Донецької області. 1684 од. зб., 1943–1990 рр..................91
Відділ народної освіти виконкому Петровської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 335 од. зб., 1943–1967,
1969–1975 рр..........................................................................................264
Відділ охорони здоров’я виконкому Петровської районної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 235 од. зб., 1943–
1976 рр.................................................................................................... 254
Виконавчий комітет Пролетарської районної ради народних депутатів,
м. Донецьк Донецької області. 1608 од. зб., 1945–1993 рр................ 91
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Відділ народної освіти виконкому Пролетарської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 268 од. зб., 1945–
1976 рр.................................................................................................... 264
Виконавчий комітет Залізничної районної ради депутатів трудящих,
м. Сталіно Сталінської області. 45 од. зб., 1952–1958 рр..................... 91
Районний відділ народної освіти виконавчого комітету Залізничної
районної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської області. 71
од. зб., 1952–1956 рр.............................................................................. 264
Відділ комунального господарства виконавчого комітету Залізничної
районної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської області.
16 од. зб., 1954–1958 рр......................................................................... 224
Виконавчий комітет Ленінської районної ради народних депутатів,
м. Донецьк Донецької області. 2492 од. зб., 1943–1990 рр..................91
Відділ народної освіти виконкому Ленінської районної ради депутатів
трудящих, м. Донецьк Донецької області. 288 од. зб., 1943–1976 рр... 264
Відділ комунального господарства виконавчого комітету Ленінської
районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області.
10 од. зб., 1944–1954 рр......................................................................... 224
Шахта “Мушкетовська - Вертикальна” тресту “Пролетарськвугілля”,
м. Донецьк Донецької області. 546 од. зб., 1950–1969 рр.................. 143
Виконавчий комітет Авдотьїнської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Авдотьїно міста Сталіно Сталінської області. 46 од. зб., 1944–
1959 рр...................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Сталінської селищної ради депутатів трудящих,
ст. Сталіно Сталінської області. 26 од. зб., 1945–1952 рр.................... 91
Шахта “Бутовка-Донецька” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 529 од. зб., 1943–1964 рр...................................... 143
Сталінський міський відділ кінофікації Сталінського обласного управління кінофікації, м. Сталіно Сталінської області. 68 од. зб., 1945–
1954 рр.................................................................................................... 281
Олександрівська районна інспектура державної статистики, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 101 од. зб.,
1941, 1965–1975 рр................................................................................ 128
Мар’їнське педагогічне училище Міністерства народної освіти УРСР,
сел. Мар’їнка Мар’їнського району Сталінської області. 225 од. зб.,
1940,1941, 1943–1956 рр....................................................................... 274
Чистяківська міська управа, м. Чистякове Юзівської області (періоду
німецько-фашистської окупації). 1 од. зб., 1942,1943 рр................... 374
Сталінська державна двурічна школа по підготовці керівних кадрів
колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 177 од. зб., 1947–1956 рр.................................... 276
Народний суд 5-ї дільниці Калінінського району міста Сталіно
Сталінської області. 90 од. зб., 1946–1960 рр...................................... 117
Народний суд 2-ї дільниці Калінінського району міста Сталіно
Сталінської області. 3567 од. зб., 1944–1960 рр.................................. 117
Народний суд 2-ї дільниці Сталіно-Заводського району міста Сталіно
Сталінської області. 2833 од. зб., 1945–1960 рр.................................. 117
Народний суд 1-ї дільниці Куйбишевського району міста Сталіно
Сталінської області. 3664 од. зб., 1943–1960 рр.................................. 117
Сталінська обласна рада добровільного спортивного товариства “Шахтар”, м. Сталіно Сталінської області. 124 од. зб., 1945–1958 рр....... 261
Сталінська обласна рада добровільного спортивного товариства “Харчовик”, м. Сталіно Сталінської області. 46 од. зб., 1947–1957 рр..... 261
Сталінська обласна рада добровільного спортивного товариства
“Хімік”, м. Сталіно Сталінської області. 16 од. зб., 1950–1956 рр.... 261
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Сталінська обласна рада добровільного спортивного товариства “ Будівельник”, м. Сталіно Сталінської області. 30 од. зб., 1946–1957 рр. 261
Кіровська районна рада добровільного спортивного товариства “Шахтар”, м. Сталіно Сталінської області. 34 од. зб., 1949–1956 рр......... 261
* Житлове управління виконкому Ждановської міської ради депутатів
трудящих, м. Жданов Донецької області. 118 од. зб., 1943–1973 рр. (до
Ждановського міського архіву 11.07.1988)
Відділ народної освіти виконкому Ждановської міської ради народних
депутатів, м. Жданов Донецької області. 582 од. зб., 1943–1985 рр. 264
Відділ колгоспного і сільського будівництва Приморської районної
ради депутатів трудящих, сел. Приморське міста Жданова Сталінської
області. 33 од. зб., 1946–1955, 1957–1959 рр....................................... 220
Сільськогосподарська група при виконкомі Ждановської міської ради
депутатів трудящих, м. Жданов Сталінської області. 117 од. зб., 1945–
1962 рр.................................................................................................... 208
* Відділ торгівлі виконкому Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області. 418 од. зб.,1943–1973 рр. (до Ждановського міського архіву11.07.1988)
Міська інспектура державної статистики Донецького обласного статистичного управління, м. Жданов Донецької області. 660 од. зб.,
1943–1980 рр.......................................................................................... 128
Відділ бавовництва виконкому Ждановської міської ради депутатів
трудящих, м. Жданов Сталінської області. 7 од. зб., 1951, 1952 рр. 207
* Трест водопостачання й каналізації “Водоканал” Ждановського міського відділу комунального господарства, м. Жданов Донецької області.
27 од. зб.,1944–1951 рр. (до Донецького міського архіву 13.09.1976)
Виконавчий комітет Жовтневої районної ради народних депутатів,
м. Жданов Донецької області. 1598 од. зб., 1944–1985 рр................... 88
Відділ народної освіти виконкому Жовтневої районної ради депутатів
трудящих міста Жданова Донецької області. 93 од. зб., 1944–1956,
1966–1967 рр.......................................................................................... 264
* Відділ соціального забезпечення виконкому Жовтневої районної
ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 57 од. зб.,
1947–1967 рр. (до Маріупольського міського архіву 06.08.1990)
Відділ торгівлі виконкому Молотовської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Сталінської області. 7 од. зб., 1948, 1949 рр.....231
Виконавчий комітет Іллічевської районної ради народних депутатів
міста Жданова Донецької області. 1727 од. зб., 1943–1985 рр........... 88
Відділ народної освіти виконкому Іллічевської районної ради депутатів
трудящих міста Жданова Донецької області. 127 од. зб., 1944–1956,
1966–1970 рр.......................................................................................... 264
Відділ торгівлі виконкому Іллічевської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1949 рр..... 231
Виконавчий комітет Орджонікідзевської районної ради народних депутатів міста Жданова Донецької області. 1878 од. зб., 1944–1985 рр.... 88
Відділ народної освіти виконкому Орджонікідзевської районної ради
депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 96 од. зб., 1943–
1956, 1965–1967 рр................................................................................ 264
Відділ торгівлі виконкому Орджонікідзевської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Сталінської області. 6 од. зб., 1946–
1948 рр.................................................................................................... 231
Колгосп “Ударник” Урзуфської сільської ради депутатів трудящих,
с. Приморське Першотравневого району Сталінської області. 16 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
Автодорожний відділ виконкому Приморської районної ради депутатів
трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської області.
11 од. зб., 1955–1959 рр......................................................................... 186
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Відділ культури виконкому Приморської районної ради депутатів
трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської області.
15 од. зб., 1952–1959 рр......................................................................... 283
Відділ народної освіти виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської області. 211 од. зб., 1945–1958 рр............................................................. 264
* Фінансовий відділ виконкому Красноармійської районної ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 620 од. зб.,
1943–1980 рр. (до фінансового відділу виконкому Красноармійської
районної ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області 18.11.2004)
Відділ кінофікації Приморської районної ради депутатів трудящих,
с. Приморське Приморського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1948–1952, 1954–1957 рр...................................................................... 281
Відділ торгівлі виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської області. 6 од.
зб., 1954–1956 рр.................................................................................... 231
Фінансовий відділ виконкому Приморської районної ради депутатів
трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської області.
174 од. зб., 1946–1959 рр....................................................................... 130
Відділ сільського господарства виконкому Приморської районної ради
депутатів трудящих, с. Приморське Приморського району Сталінської
області. 16 од. зб., 1947–1959 рр........................................................... 196
Редакція газети “Приморський колгоспник”- орган Приморського РК
КПУ і виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих,
с. Приморське Приморського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1951–1959 рр.......................................................................................... 294
Виконавчий комітет Приморської селищної ради народних депутатів,
смт. Приморське Іллічевського району міста Жданова Донецької області. 722 од. зб., 1944–1985 рр.............................................................. 91
Виконавчий комітет Приморської районної ради народних депутатів
міста Жданова Донецької області. 1139 од. зб., 1943–1958, 1967–
1985 рр..................................................................................................... 88
Відділ народної освіти виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 104 од. зб., 1943–
1956, 1966–1971 рр................................................................................ 264
* Відділ соціального забезпечення виконкому Приморської районної
ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 48 од. зб.,
1944–1971 рр. (до Маріупольського міського архіву 06.08.1990)
Фінансовий відділ виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 467 од. зб., 1943–
1973 рр.................................................................................................... 130
Колгосп “Азоврис” Приморської сільради, с. Федосіївка Приморського району Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1950 рр.................... 208
Колгосп “Більшовик” Приморської сільради, смт.Приморське Приморського району Сталінської області. 20 од. зб., 1943–1950 рр...... 208
Колгосп ім. Жданова Приморської сільради, сел. Приморське Приморського району Сталінської області. 22 од. зб., 1950–1959 рр...... 208
Колгосп “Червоний Партизан” Приморської сільради Приморського
району Сталінської області. 49 од. зб., 1943–1950 рр......................... 208
Колгосп “Перше Травня” Приморської сільради Приморського району
Сталінської області. 38 од. зб., 1944–1950 рр...................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Приморської сільради, с. Приморське Жданов
ської міськради Сталінської області. 23 од. зб., 1950–1959 рр.......... 208
Колгосп “Червоне господарство” Іллічевської сільради Приморського
району Сталінської області. 19 од. зб., 1943–1950 рр......................... 208
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Ждановська міжрайонна спілка рибальських колгоспів Міністерства
рибної промисловості УРСР, м. Жданов Сталінської області. 70 од. зб.,
1943–1952 рр.......................................................................................... 249
Сартанська машинно-тракторна станція (МТС) Сталінського облземвідділу, с. Приморське Приморського району Сталінської області.
69 од. зб., 1944–1958 рр......................................................................... 206
Уповноважений Міністерства заготівель по Володарському району,
с. Володарське Володарського району Сталінської області. 16 од. зб.,
1943–1956 рр.......................................................................................... 243
* Володарський районний промисловий комбінат “Райпромкомбінат”, смт. Володарське Володарського району Сталінської області.
17 од. зб., 1945–1953 рр. (до Володарського державного районного архіву 20.04.1994)
* Фінансовий відділ виконкому Володарської районної ради народних
депутатів, смт. Володарське Володарського району Донецької області.
717 од. зб.,1944–1989 рр. (до Володарського державного районного архіву 15.10.2003)
Виконавчий комітет Володарської районної ради народних депутатів,
смт. Володарське Володарського району Донецької області. 777 од. зб.,
1923, 1924, 1943–1985 рр........................................................................85
Управління сільського господарства виконкому Володарської районної
ради народних депутатів трудящих, смт. Володарське Володарського району Донецької області. 295 од. зб., 1938, 1945–1953, 1970–
1985 рр.................................................................................................... 196
* Радгосп “Ждановський” Донецького тресту плодоягідних радгоспів,
м. Жданов Донецької області. 161 од. зб.,1943–1975 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
Радгосп “Городній” Південно-Донецького тресту овочемолочних радгоспів, м. Жданов Донецької області. 73 од. зб., 1943–1968 рр......... 200
КСП ім.Фрунзе, с.Старченкове Володарського району Донецької області. 261 од. зб., 1950-2000 рр............................................................. 208
Колгосп ім. ЦВК УРСР Старченкової сільради, с. Старченкове Володарського району Сталінської області. 13 од. зб., 1945–1950 рр....... 208
Колгосп “Червона Армія” Старченкової сільради, с. Старченкове Володарського району Сталінської області. 16 од. зб., 1943–1950 рр... 208
* Володарська районна спілка споживчих товариств, смт.Володарське
Володарського району Донецької області. 221 од. зб.,1937–1973 рр. (до
Володарського державного районного архіву 15.10.2003)
Колгосп ім. Димитрова Новокраснівської сільради, с. Новокраснівка Володарського району Сталінської області. 10 од. зб., 1944, 1947,
1949 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Стахановець” Новокраснівської сільради, с. Кальчинівка Володарського району Сталінської області. 3 од. зб., 1949 р................. 208
Колгосп ім. 7-го з’їзду Рад Новокраснівської сільради, с. Новокраснівка Володарського району Сталінської області. 13 од. зб., 1945–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Фрунзе -2 Новокраснівської сільради, с. Новобеловеж Володарського району Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1950 рр... 208
* Колгосп ім. Дзержинського Республіканської сільради, с. Новокраснівка Володарського району Донецької області. 135 од. зб., 1950–1982
рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “ЭМПРО” Куйбишевської сільради, сел. Катеринівка Володарського району Сталінської області. 19 од. зб., 1943–1950 рр....... 208
Колгосп “Ударник” Куйбишевської сільради, с. Мало-Янисоль Володарського району Сталінської області. 24 од. зб., 1943–1950 рр....... 208
Колгосп ім. Петровського–1 Куйбишевської сільради, сел. Труженка
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Володарського району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1950 рр....208
* Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Куйбишевської сільради, сел. Труженка Володарського району Донецької області. 156 од. зб., 1950–1982 рр.
(до Володарського державного районного архіву)
* Колгосп ім. Мічуріна Ялтинської сільради, смт. Ялта Першотравневого району Донецької області. 157 од. зб.,1959–1983 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Мало-Янисольська машинно-тракторна станція (МТС), с. Куйбишеве
Володарського району Сталінської області. 56 од. зб., 1943–1958 рр....206
Володарська машинно-тракторна станція (МТС), с. Володарське Володарського району Сталінської області. 66 од. зб., 1943–1958 рр....... 206
Старонікольська машинно-тракторна станція (МТС), с. Старонікольське Володарського району Сталінської області. 71 од. зб., 1943–
1958 рр.................................................................................................... 206
* Колгосп “Україна” Боївської сільради, с. Новогригорівка Володарського району Донецької області. 121 од. зб., 1958–1983 рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Молочно-м’ясний радгосп ім. Володарського Сталінського обласного
управління овочемолочних радгоспів, с. Куйбишеве Володарського
району Сталінської області. 23 од. зб., 1943–1956 рр......................... 200
* Колгосп ім. Димитрова Куйбишевської сільради, с. Куйбишеве Володарського району Сталінської області. 32 од. зб., 1950–1959 рр. (до
Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “Червона нива” Мало-Янисольської сільради, с. Мало-Янисоль Володарського району Сталінської області. 14 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Комінтерн” Мало-Янисольської сільради, с. Куйбишеве Володарського району Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1950 рр... 208
* Колгосп “Червоний прапор” Володарської сільради, с. Володарське
Володарського району Сталінської області. 55 од. зб.,1943–1959 рр.
(до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “Нове життя” Володарської сільради, с. Володарське Володарського району Сталінської області. 20 од. зб., 1943–1950 рр....... 208
Колгосп ім. Володарського Володарської сільради, с. Володарське Володарського району Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1950 рр... 208
* Колгосп ім. Жданова Республіканської сільради, с. Республіка Володарського району Донецької області. 103 од. зб., 1950–1971 рр. (до
Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “Зоря-2” Республіканської сільради, с. Ксенівка Володарського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1950 рр...................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Республіканської сільради, с. Сергіївка Володарського району Сталінської області. 12 од. зб., 1943–1950 рр....... 208
Колгосп ім. Петровського-2 Республіканської сільради, с. Петрівка Володарського району Сталінської області. 5 од. зб., 1948–1950 рр..... 208
* Колгосп “Червона Зірка” Куйбишевської сільради, с. Куйбишеве Володарського району Сталінської області. 47 од. зб., 1947–1959 рр. (до
Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп ім. Шмідта Мало-Янисольської сільради, с. Мало-Янисоль
Володарського району Сталінської області. 32 од. зб., 1943–1950 рр....208
* Колгосп “3-я П’ятирічка” Володарської сільради, с. Новоянисоль Володарського району Донецької області. 159 од. зб.,1949–1982 рр. (до
Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
*****
Виконавчий комітет Кременівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кременівка Володарського району Донецької області. 50 од. зб.,
1948–1959 рр........................................................................................... 92
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Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кірове Приморського району Сталінської області. 37 од. зб., 1922,
1923, 1945–1954 рр..................................................................................92
Маріупольський свинорадгосп “Донсвиноводтресту” Македонівської
сільради, с. Македонівка Приморського району Сталінської області. 22
од. зб., 1943–1951 рр.............................................................................. 200
* Колгосп ім. Кірова Кальчицької сільради, с. Кирилівка Володарського
району Донецької області. 104 од. зб.,1946–1971 рр. (до Володарського
державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп ім. Калініна Приморської сільради, с. Калинівка Приморського району Сталінської області. 18 од. зб., 1943–1950 рр.................... 208
Мангушська машинно-тракторна станція (МТС), с. Першотравневе Першотревневого району Сталінської області. 37 од. зб., 1943–
1958 рр.................................................................................................... 206
Ялтинська машинно-тракторна станція (МТС), с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 65 од. зб., 1943–1958 рр................ 206
Колгосп “Гігант” Кіровської сільради Приморського району Сталін
ської області. 9 од. зб., 1946–1951 рр................................................... 208
**** Колгосп “Шлях Леніна” Володарської сільради Володарського
району Сталінської області. 4 од. зб.,1948–1950 рр.
Колгосп “1-го Травня” Володарської сільради Володарського району
Сталінської області. 14 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Колгосп “2-а П’ятирічка” Володарської сільради Володарського району Сталінської області. 13 од. зб., 1943–1950 рр................................. 208
* Колгосп ім. Леніна Володарської сільради, смт.Володарське Володарського району Донецької області. 241 од. зб., 1950–1983 рр. (до Архівного відділу Володарської районної держадміністрації 20.05.2004)
Відділ культури виконкому Володарської районної ради народних депутатів, смт. Володарське Володарського району Донецької області.
222 од. зб., 1950–1986 рр....................................................................... 283
Відділ по будівництву в колгоспах виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, с. Володарське Володарського району
Сталінської області. 22 од. зб., 1945, 1947, 1950–1958 рр.................. 220
Колгосп ім. Н.К.Крупської №2, с. Новороманівка Республіканської
сільради Володарського району Сталінської області. 11 од. зб., 1944–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Червоний республіканець” Республіканської сільради,
с. Республіка Володарського району Сталінської області. 16 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Республіканської сільради, с. Республіка Володарського району Сталінської області. 30 од. зб., 1950–1958 рр.
(до Володарського районного архіву 26.09.97)
* Колгосп “Шлях до комунізму” Приморської сільради, с. Приморське
Першотравневого району Донецької області. 165 од. зб., 1951–1982 рр.
(до Першотравневого районного архіву 12.03.1997)
* Приморська середня школа Приморського райвідділу народної освіти, с. Приморське Володарського району Донецької області. 101 од. зб.,
1949–1967 рр. (до Першотравневого районного архіву 30.07.1980)
Радгосп “Зірка” Південно-Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, м. Жданов Донецької області. 246 од. зб.,
1943–1980 рр........................................................................................... 200
* Володарський районний комбінат комунальних підприємств,
смт. Володарське Володарського району Донецької області. 97 од. зб.,
1946–1973 рр. (до Володарського районного архіву 18.05.1988)
Колгосп ім. Кірова Боївської сільради, с. Федорівка Володарського
району Сталінської області. 37 од. зб., 1944–1958 рр......................... 208
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Колгосп ім. Хрущова, с. Семенівка Республіканської сільради Володарського району Сталінської області. 13 од. зб., 1944–1950 рр....... 208
Колгосп ім. Крупської–1 Федорівської сільради, с. Федорівка Володарського району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1950 рр....... 208
* Колгосп ім. Чапаєва Боївської сільради, с. Новогригорівка Володарського району Сталінської області. 31 од. зб., 1950–1957 рр. (до Володарського районного архіву 26.09.1997)
Колгосп ім. Калініна Володарської сільради, с. Паннівка Володарського району Сталінської області. 10 од. зб., 1945–1950 рр.................... 208
Колгосп ім. Фрунзе №1 Боївської сільради, с. Новогригорівка Володарського району Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1950 рр......... 208
Колгосп “Авангард” Старченково-Української сільради, с. Старченково-Українське Володарського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1948–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Індустрія” Старченково-Української сільради, с. Старченково-Українське Володарського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Росія” Старченківської сільради, с. Старченкове Володарського району Донецької області. 197 од. зб., 1950–1983 рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
* Старченково-Руська середня школа Володарського райвідділу народної освіти Старченково-Руської сільради Володарського району
Донецької області. 65 од. зб., 1945–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 12.07.1985)
* Колгосп ім. Жданова Ялтинської сільради, с. Ялта Першотравневого
району Сталінської області. 16 од. зб., 1951–1959 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
* Колгосп ім. 1-го Травня Ялтинської сільради, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 8 од. зб., 1950–1959 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Колгосп ім. 20-річчя Жовтня Жовтневої сільради, с. Жовтневе Приморського району Сталінської області. 14 од. зб., 1947–1957 рр......208
Радгосп “Приазовський” Південно-Донецького тресту овочемолочних
радгоспів, с. Приазовське Першотравневого району Сталінської області. 231 од. зб., 1944–1976 рр..................................................................200
* Володарська середня школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Володарське Володарського району Донецької області. 75 од.
зб., 1943–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву
12.07.1985)
* Дорожнє ремонтно-будівельне управління виконкому Володарської
райради депутатів трудящих, с. Володарське Володарського району
Донецької області. 104 од. зб., 1947–1967 рр. (до Володарського державного районного архіву 05.07.1989)
Виконавчий комітет Володарської сільської ради депутатів трудящих,
с. Володарське Володарського району Донецької області. 151 од. зб.,
1944–1964 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Новоянисольської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоянисоль Володарського району Сталінської області. 97 од. зб.,
1943–1959 рр............................................................................................92
Відділ народної освіти виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, смт. Володарське Володарського району Донецької
області. 156 од. зб., 1943–1975 рр.........................................................264
Виконавчий комітет Тополинської сільської ради народних депутатів,
с. Тополине Володарського району Донецької області. 336 од. зб.,
1946–1985 рр............................................................................................92
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* Відділ соціального забезпечення виконкому Володарської районної
ради народних депутатів, смт.Володарське Володарського району Донецької області. 179 од. зб.,1946–1980 рр. (до Володарського державного районного архіву 05.07.1989)
Колгосп “Зоря”-№1 Веселовської сільради, с. Садове Володарського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1948–1950 рр........................... 208
Колгосп “ДПУ” Веселовської сільради, с. Зелений Яр Володарського
району Сталінської області. 13 од. зб., 1946–1951 рр......................... 208
Колгосп ім. Паризької комуни Веселовської сільради, с. Веселе Володарського району Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1951 рр....... 208
* Колгосп ім. Ілліча Зеленоярської сільради, с. Зелений Яр Володарського району Донецької області. 135 од. зб., 1951–1982 рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
* Колгосп ім. Карла Маркса Веселовської сільради, с. Будьонного Володарського району Сталінської області. 38 од. зб.,1945–1958 рр. (до
Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “Бойове” Боївської сільради, с. Бойове Володарського району
Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр........................................ 208
Колгосп “Жовтень” Боївської сільради, с. Бойове Володарського району Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1950 рр................................. 208
Колгосп “ХТЗ” Боївської сільради, с. Бойове Володарського району
Сталінської області. 6 од. зб., 1948–1950 рр........................................ 208
* Колгосп ім. Щорса Боївської сільради. с. Бойове Володарського
району Донецької області. 82 од. зб.,1951–1971 рр. (до Володарського
державного районного архіву 26.09.1997)
Володарська центральна районна лікарня, смт.Володарське Володарського району Донецької області. 426 од. зб., 1946–1986 рр....... 254
Відділ охорони здоров’я виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, с. Володарське Володарського району Сталінської
області. 29 од. зб., 1946–1957 рр........................................................... 254
Державний племінний завод “Малинівка” селекційно-технологічного
комерційного центру при Міністерстві сільського господарства України м. Київа Боївської сільради, с. Малинівка Володарського району
Донецької області. 475 од. зб., 1943–1998 рр...................................... 209
* Радгосп “Маріупольський” Донецького спеціалізованого тресту
радгоспів з виробництва м’яса на промисловій основі Міністерства
радгоспів УРСР, сел. Зоря Володарського району Донецької області.
393 од. зб., 1943–1982 рр. (до архівного відділу Володарської райдержадміністрації 20.05.2004)
* Першотравнева школа Першотравневого райвідділу народної освіти, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області.
93 од. зб., 1943–1960 рр. (до Першотравневого державного районного
архіву 30.07.1980)
* Колгосп ім. Шевченко Іванченківської сільради, с. Шевченко Володарського району Донецької області. 80 од. зб.,1949–1969 рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
* Першотравнева восьмирічня загальноосвітня політехнічна школа
Першотравневого райвідділу народної освіти, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 23 од. зб.,1957–1959 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 30.07.1980)
Виконавчий комітет Республіканської сільської ради народних депутатів, с. Республіка Володарського району Донецької області. 411 од. зб.,
1921–1925, 1943–1985 рр........................................................................92
*****
* Володарська районна санітарно-епідеміологічна станція Володарського райвідділу охорони здоров’я, с. Володарське Володарського
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району Сталінської області. 69 од. зб., 1947–1958 рр. (до Володарської
районної санітарно-епідеміологічної станції Володарського райвідділу
охорони здоров’я, с. Володарське Володарського району Сталінської
області 22.04.1981)
Виконавчий комітет Старченківської сільської ради народних депутатів, с. Старченкове Володарського району Донецької області. 364 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Старченково-Української сільської ради депутатів
трудящих, с. Старченково-Українське Володарського району Сталін
ської області. 29 од. зб., 1947–1954 рр...................................................92
Виконавчий комітет Веселовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Веселе Володарського району Сталінської області. 64 од. зб., 1944–
1960 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Мало-Янисольської сільської ради депутатів трудящих, с. Мало-Янисоль Володарського району Сталінської області.
43 од. зб., 1944–1954 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Куйбишевської сільської ради народних депутатів,
с. Куйбишеве Володарського району Донецької області. 343 од. зб., 1950–
1985 рр......................................................................................................92
* Колгосп ім. Калініна Касянівської сільради, с. Касянівка Володарського району Донецької області. 139 од. зб.,1948–1983 рр. (до Володарського державного районного архіву 26.09.1997)
Колгосп “ЧТЗ” Кременівської сільради Приморського району Сталін
ської області. 1 од. зб., 1949–1950 рр................................................... 208
* Редакція газети “Колгоспний шлях” Донецького обласного видавництва, с. Володарське Володарського району Донецької області.
38 од. зб.,1948–1962 рр. (до Володарського державного районного архіву 16.08.1983)
Виконавчий комітет Боївської сільської ради народних депутатів,
с.Бойове Володарського району Донецької області. 371 од. зб., 1943–
1985 рр...................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Федорівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Федорівка Володарського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1950–1954 рр............................................................................................ 92
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітничих будівництва, м. Сталіно Сталінської області. 259 од. зб., 1943–1957 рр... 340
Обласний комітет професійної спілки робітників хімічної та нафтохімічної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 932 од. зб.,
1947–1988 рр.......................................................................................... 340
Колгосп “ДПУ” Першотравневої сільради Першотравневого району
Сталінської області. 27 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Колгосп ім. Кірова Першотравневої сільради Першотравневого району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1951 рр................................. 208
Колгосп “Родіна” Першотравневої сільради, сел. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 167 од. зб., 1943–1982 рр...208
Старомакіївський коксохімічний завод “Укрголовкоксу” Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Макіївка Сталінської області. 171 од. зб.,
1941, 1943–1955 рр................................................................................ 174
Сталінський обласний комітет професійної спілки фінансово-банків
ських працівників, м. Сталіно Сталінської області. 36 од. зб., 1944–
1955 рр.................................................................................................... 340
* Колгосп “Зірка” Ялтинської сільради, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 28 од. зб.,1950–1959 рр. (до Першотравневого
державного районного архіву 12.03.1997)
Обласний комітет професійної спілки працівників державних установ,
м. Донецьк Донецької області. 589 од. зб., 1949–1988 рр.................. 339
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Обласний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Донецьк Донецької області. 736 од. зб.,
1957–1989 рр.......................................................................................... 339
Колгосп “Новий побут” Стародубівської сільради, с. Новодубівка Першотравневого району Сталінської області. 10 од. зб., 1945–1950 рр... 208
* Колгосп “Перемога” Мелекинської сільради, с. Мелекине Першотравневого району Сталінської області. 24 од. зб.,1943–1959 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
* Колгосп ім. Калініна Ялтинської сільради, с. Ялта Першотравневого
району Сталінської області. 38 од. зб.,1943–1959 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Колгосп “Червона Україна” Ворошиловської сільради, с. Червона Україна Першотравневого району Сталінської області. 28 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Зірка” Ворошиловської сільради, с. Ворошилова Першотравневого району Сталінської області. 28 од. зб., 1943–1950 рр............ 208
* Колгосп ім. Чапаєва Камишуватської сільради, с. Камишувате Першотравневого району Донецької області. 95 од. зб.,1950–1971 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Приморської сільради, с. Приморське
Першотравневого району Сталінської області. 7 од. зб., 1945–1950 рр....208
Колгосп 2-а п’ятирічка Урзуфської сільради, с. Урзуф Першотравневого району Сталінської області. 12 од. зб., 1943–1950 рр.................... 208
Колгосп “Перемога” Захарівської сільради, с. Захарівка Першотравневого району Сталінської області. 13 од. зб., 1943–1950 рр................ 208
Колгосп “Азовсталь” Захарівської сільради, с. Захарівка Першотравневого району Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1950 рр............ 208
Колгосп “Шлях Ілліча” Захарівської сільради, с. Захарівка Першотравневого району Сталінської області. 23 од. зб., 1943–1950 рр............ 208
Колгосп “Червона Селянка” Ялтинської сільради, с. Камишуватська
балка Першотравневого району Сталінської області. 5 од. зб., 1948–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Червона Зірка” Ялтинської сільради, с. Юр’ївка Першотравневого району Сталінської області. 7 од. зб., 1943–1950 рр.............. 208
Колгосп “Червоний Жовтень” Ялтинської сільради, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 5 од. зб., 1943–1949 рр.............. 208
** Колгосп “Правда” Першотравневої сільради, с. Першотравневе
Першотравневого району Сталінської області. 7 од. зб., 1945–1950 рр.
до ф. Р-4381
* Колгосп “Октябрь” Стародубівської сільради, с. Захарівка Першотравневого району Донецької області. 91 од. зб.,1950–1971 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Обласне управління державних трудових ощадних кас і державного кредиту Державного банку СРСР, м. Донецьк Донецької області.
1357 од. зб., 1943–1984 рр..................................................................... 134
Колгосп “Переможець” Стародубівської сільради, с. Стародубівка
Першотравневого району Сталінської області. 17 од. зб., 1943–1950
рр............................................................................................................. 208
* Колгосп “Заря” Стародубівської сільради, с. Стародубівка Першотравневого району Сталінської області. 135 од. зб.,1951–1983 рр.
(до Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Колгосп “1 Травня” Ялтинської сільради. с. Ялта Першотравневого
району Сталінської області 18 од. зб., 1943–1959 рр.......................... 208
* Колгосп “Шлях Ілліча” Іллічівської сільради, с. Іллічівське Першотравневого району Донецької області. 137 од. зб., 1943–1970 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
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Колгосп “Червоний орач” Іллічівської сільради, х.Червоний Приморського району Сталінської області. 26 од. зб., 1943–1950 рр...... 208
*****
Рибальський колгосп “Перемога” Маріупольської міжрайрибакколгоспспілки, с. Білосарайська Коса Першотравневого району Сталінської
області. 58 од. зб., 1943–1959 рр........................................................... 208
*****
Виконавчий комітет Білосарайської сільської ради депутатів трудящих,
с. Білосарайська Коса Першотравневого району Сталінської області.
54 од. зб., 1944–1960 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Бердянської сільської ради народних депутатів, с.
Бердянське Першотравневого району Донецької області. 391 од. зб.,
1946–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Камишуватської сільської ради народних депутатів, с. Камишувате Першотравневого району Донецької області. 400
од. зб., 1945–1985 рр................................................................................92
Першотравневе районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької
області. 138 од. зб., 1943–1976 рр......................................................... 247
Радгосп ім. Петровського Донецького тресту овочівницьких радгоспів
УРПа Донецького раднаргоспу, м. Жданов Донецької області. 54 од. зб.,
1943–1962 рр.......................................................................................... 200
* Фінансовий відділ виконкому Кіровської районної ради депутатів
трудящих міста Макіївки Донецької області. 867 од. зб.,1944–1975 рр.
(до Макіївського міського архіву 20.05.2003)
Виконавчий комітет Кіровської районної ради народних депутатів міста Макіївки Донецької області. 1808 од. зб., 1947–1985 рр................ 88
* Відділ автомобільного транспорту та шосейних доріг виконкому
Першотравневої районної ради депутатів трудящих, с. Першотравневе
Першотравневого району Донецької області. 42 од. зб., 1945–1962 рр.
(до Відділу автомобільного транспорту та шосейних доріг виконкому
Першотравневої районної ради депутатів трудящих, с. Першотравневе
Першотравневого району Донецької області 30.05.1990)
Племінний радгосп ім. Дзержинського Республіканського тресту
племінних заводів і племінних радгоспів, сел. Дем’янівка Першотравневого району Донецької області. 212 од. зб., 1947–1976 рр............. 200
* Білосарайський рибний завод Ждановського рибкомбінату, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 27 од. зб.,
1943–1954 рр. (до Першотравневого державного районного архіву
06.02.1985)
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Першотравневому
району, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 11 од. зб., 1944–1955 рр............................................................... 243
* Першотравнева районна санепідемстанція, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 8 од. зб.,1946–1957 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 06.02.1985)
Виконавчий комітет Макіївської селищної ради депутатів трудящих,
смт.Макіївка Центрально-Міського району міста Макіївки Донецької
області. 521 од. зб., 1943–1965 рр...........................................................91
Рибальський колгосп “Промінь” Ждановського рибоконсервного комбінату, с. Мелекине Першотравневого району Сталінської області.
32 од. зб., 1950–1959 рр......................................................................... 208
Планова комісія виконкому Першотравневої районної ради народних
депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької
області. 64 од. зб., 1954–1983 рр........................................................... 126
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Рибальський колгосп ім. Чкалова Маріупольського міжрайрибакколгоспу, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 25 од. зб.,
1946–1956 рр.......................................................................................... 208
Радгосп “Портовський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, с. Портівське Першотравневого району Донецької області. 122 од. зб., 1943–1975 рр........................................... 200
Інспекція сільського господарства виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, с. Володарське Володарського району
Сталінської області. 10 од. зб., 1958–1961 рр...................................... 196
*****
Виконавчий комітет Червоногвардійської районної ради народних депутатів міста Макіївки Донецької області. 2702 од. зб., 1943–1985 рр....88
Колгосп ім. Карла Маркса Іллічевської райради міста Жданова Донецької області. 116 од. зб., 1943–1970 рр........................................... 208
Виконавчий комітет Войковської селищної ради депутатів трудящих Центрально-Міського району міста Макіївки Донецької області.
274 од. зб., 1943–1968 рр......................................................................... 91
* Першотравневий комбінат комунальних підприємств, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 67 од. зб.,
1955–1975 рр. (до Першотравневого державного районного архіву
13.04.1988)
Планова комісія виконкому Артемівської міської ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 238 од. зб., 1943–1981 рр... 126
* Фінансовий відділ виконкому Артемівської міської ради народних
депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 922 од. зб., 1943–1983 рр.
(до Артемівського міського архіву 28.11.2003)
Відділ народної освіти виконкому Артемівської міської ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 366 од. зб., 1943–
1975 рр.................................................................................................... 264
Артемівський міський інформаційно-обчислювальний центр державної статистики Донецького обласного статистичного управління,
м. Артемівськ Донецької області. 532 од. зб., 1944, 1946–1983 рр... 128
* Редакція газети “Артемівський робітничий” Донецького обласного
газетного видавництва, м. Артемівськ Донецької області. 79 од. зб.,
1943–1963 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
Виконавчий комітет Часов-Ярської міської ради народних депутатів,
м. Часов-Яр Артемівської міськради Донецької області. 789 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................88
Артемівський ордена “Знак Пошани” завод по обробці кольорових
металів ім. Е.І.Квиринга Всесоюзного промислового об’єднання з обробці кольорових металів Міністерства кольорової металургії СРСР,
м. Артемівськ Донецької області. 1577 од. зб., 1948–1991 рр........... 168
Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості Головного управління соляної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Артемівськ Донецької області. 970 од. зб., 1925,
1930, 1935–1941, 1947–1980 рр............................................................ 301
Виконавчий комітет Іллічівської сільської ради народних депутатів,
с. Іллічівське Першотравневого району Донецької області. 419 од. зб.,
1946–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Білокаменської селищної ради депутатів трудящих, смт. Білокаменське Артемівського району Донецької області. 131
од. зб., 1943–1965 рр................................................................................ 91
Виконавчий комітет Карло-Лібкнехтівської селищної ради депутатів
трудящих, смт. Карло-Лібкнехтівськ Артемівського району Донецької
області. 104 од. зб., 1943–1965 рр........................................................... 91
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Документальні матеріали про Героїв Радянського Союзу (колекція).
77 од. зб., 1934–1967 рр......................................................................... 370
Виконавчий комітет Красноармійської міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 1334 од. зб., 1943–
1985 рр......................................................................................................88
Відділ капітального будівництва виконкому Красноармійської міської
ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 36 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 214
Планова комісія виконкому Красноармійської районної ради депутатів
трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 114 од. зб., 1944–
1973 рр.................................................................................................... 126
* Красноармійський міський молочний завод Донецького обласного
управління молочної промисловості, м. Красноармійськ Донецької області. 95 од. зб., 1952–1968 рр. (до Красноармійського міського архіву
20.07.1981)
* Красноармійська геологорозвідувальна експедиція тресту “Артемгеологія”, м. Красноармійськ Донецької області. 180 од. зб., 1946–
1967 рр. (до Красноармійської геологорозвідувальної експедиції тресту “Артемгеологія”, м. Красноармійськ Донецької області 14.05.1990)
Відділ кінофікації виконкому Володарської районної ради депутатів
трудящих, с. Володарське Володарського району Сталінської області.
8 од. зб., 1948–1953 рр........................................................................... 281
Відділ охорони здоров’я виконкому Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області. 299 од. зб., 1943–
1971 рр.................................................................................................... 254
Державний кам’яновугільний трест “Совєтськвугілля” комбінату “Донецьквугілля”, ст. Ханженкове міста Макіївки Донецької області. 376
од. зб., 1943–1968 рр.............................................................................. 142
Виконавчий комітет Ясинівської селищної ради народних депутатів,
смт. Ясинівка Кіровського району міста Макіївки Донецької області.
692 од. зб., 1946–1985 рр.........................................................................91
* Початкова школа №9 Красноармійського міського відділу народної
освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 27 од. зб.,1953–1965 рр.
(до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
Виконавчий комітет Красноярської сільської ради депутатів трудящих,
с. Красний Яр Красноармійського району Сталінської області. 38 од. зб.,
1947–1958 рр............................................................................................92
* Слов’янська меблево-складальна фабрика управління деревообробної та меблевої промисловості Донецького раднаргоспу, м. Слов’янськ
Донецької області. 36 од. зб., 1948–1962 рр. (до Слов’янського міського архіву 16.03.1979)
* Відділ комунального господарства виконкому Красноармійської
районної ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Сталінської
області. 36 од. зб.,1945–1957 рр. (до Красноармійського державного
районого архіву 23.08.1988)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Красноармійської районної ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області.
80 од. зб.,1947–1975 рр. (до Красноармійського державного районого
архіву 16.04.1990)
*****
Красноармійський міський комітет народного контролю, м. Красноармійськ Донецької області. 232 од. зб., 1963–1990 рр.......................... 112
Комітет народного контролю Кіровського району міста Донецька Донецької області. 429 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Комітет народного контролю Ленінського району міста Донецька Донецької області. 321 од. зб., 1963–1992 рр........................................... 112
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Комітет народного контролю Куйбишевського району міста Донецька
Донецької області. 299 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Комітет народного контролю Калінінського району міста Донецька
Донецької області. 364 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Комітет народного контролю Петровського району міста Донецька Донецької області. 484 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Відділи виконкомів рад депутатів трудящих Донецької області на громадських засадах (о.а.ф.). 548 од. зб., 1960–1970 рр............................ 91
Культурно-просвітні установи Донецької області на громадських засадах (о.а.ф.). 43 од. зб., 1960–1968 рр.................................................... 351
Комітет народного контролю, м. Донецьк Донецької області. 1030 од.
зб., 1963–1990 рр.................................................................................... 112
Комітет народного контролю Пролетарського району міста Донецька
Донецької області. 327 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Слов’янське виробниче об’єднання “Хімпром” Всесоюзного державного госпрозрахункового об’єднання содової промисловості Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 2020 од. зб., 1948–1980 рр................................................................ 173
Слов’янський Новосодовий завод Головного управління основної
хімічної промисловості Міністерства хімічної промисловості УРСР,
м. Слов’янськ Сталінської області. 87 од. зб., 1939–1941, 1943–
1948 рр.................................................................................................... 173
Слов’янський ордена Трудового Червоного Прапора завод важкого
машинобудування ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України, м. Слов’янськ Донецької області. 780 од. зб.,
1944–1993 рр.......................................................................................... 171
*****
* Слов’янський завод “Червоний металіст” управління машинобудування Сталінського раднаргоспу, м. Слов’янськ Сталінської області. 55 од. зб.,1945–1959 рр. (до Слов’янського заводу “Славтяжмаш”
13.09.1989)
Слов’янський завод будівельних машин ім. 25-го з’їзду КПРС міжгалузевого державного об’єднання “Будмаш”, м. Слов’янськ Донецька
область. 1057 од. зб., 1943–1988 рр...................................................... 172
Слов’янський ордена Трудового Червоного Прапора арматурно-ізоляторний завод ім. Артема Всесоюзного виробничого об’єднання “Союзелектромережізоляція” Міністерства енергетики й електрифікації
СРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 1190 од. зб., 1943–1980 рр...165
Електроізоляторний завод управління промисловості будматеріалів і
залізобетону Сталінського раднаргоспу, м. Слов’янськ Сталінської області. 52 од. зб., 1950–1959 рр............................................................... 165
Слов’янський ордена Трудового Червоного Прапора керамічний комбінат Республіканського госпрозрахункового виробничого об’єднання
“Укрбудкераміка” Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 644 од. зб., 1943–1980 рр. 155
Виконавчий комітет Озерянівської сільської ради народних депутатів,
с. Озерянівка Центрально-Міського району міста Горлівки Донецької
області. 299 од. зб., 1948–1985 рр........................................................... 92
*****
* Завод кислототривкої кераміки тресту “Укрбудматеріали” Міністерства промисловості будматеріалів, м. Слов’янськ Сталінської області.
74 од. зб.,1943–1954 рр. (до Слов’янського міського архіву
05.09.1988)
Слов’янський толевий завод управління промисловості будматеріалів
і залізобетону Сталінського раднаргоспу, м. Слов’янськ Сталінської
області. 97 од. зб., 1943–1958 рр........................................................... 177
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* Слов’янський хлібозавод Донецького обласного тресту “Укрголовхліб” Міністерства промисловості харчових товарів УРСР, м. Слов’янськ
Донецької області. 54 од. зб.,1943–1962 рр. (до Слов’янського хлібозаводу Донецького обласного тресту “Укрголовхліб” Міністерства промисловості харчових товарів УРСР, м. Слов’янськ Донецької області
16.03.1979)
Слов’янський солевиварювальний комбінат Українського промислового об’єднання соляної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 334 од. зб., 1943–
1980 рр.................................................................................................... 162
Відділ капітального будівництва виконкому Слов’янської міської ради
народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 191 од. зб.,
1958–1981 рр.......................................................................................... 214
Виконавчий комітет Слов’янської міської ради народних депутатів,
м. Слов’янськ Донецької області. 1265 од. зб., 1941, 1943–1985 рр... 88
Виконавчий комітет Баннівської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Баннівське Слов’янської міськради Донецької області. 154 од. зб.,
1943–1964 рр............................................................................................91
Виконавчий комітет Черевківської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Черевківка міста Слов’янська Донецької області. 83 од. зб., 1943–
1962 рр......................................................................................................91
Виконавчий комітет Кодемської селищної ради депутатів трудящих,
с. Кодема міста Горлівки Сталінської області. 5 од. зб., 1943–1944 рр....91
Артемівський державний вчительський інститут ім. Н.К.Крупської
Міністерства освіти УРСР, м. Артемівськ Сталінської області. 15 од. зб.,
1944–1952 рр.......................................................................................... 266
Слов’янський державний учительський інститут Міністерства освіти УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 67 од. зб., 1941, 1944–
1953 рр.................................................................................................... 267
Слов’янський державний педагогічний інститут Міністерства освіти
УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 233 од. зб., 1954–1968 рр.....268
Слов’янський хіміко-механічний технікум управління кадрів і
навчальних закладів Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Слов’янськ Донецької області. 129 од. зб., 1944–1973 рр............. 272
* Міське професійно-технічне училище №15 Сталінського обласного
управління профтехосвіти, м. Слов’янськ Донецької області. 83 од. зб.,
1944–1962 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Фінансове управління виконкому Донецької обласної ради народних
депутатів, м. Донецьк Донецької області. 5633 од. зб., 1939, 1941–1990,
2005 рр.................................................................................................... 130
Фінансовий відділ виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 675 од. зб.,
1943–1975 рр.......................................................................................... 130
Виконавчий комітет Колодязької сільської ради депутатів трудящих,
с. Колодязі Краснолиманського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1947–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Ямполівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ямполівка Краснолиманського району Сталінської області. 35 од.
зб., 1943–1954 рр......................................................................................92
Колгосп ім. Сталіна Кіровської сільської ради депутатів трудящих,
смт.Кірова Краснолиманського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1943–1956 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Кірова Торcької сільської ради депутатів трудящих,
с. Торcьке Краснолиманського району Сталінської області. 31 од. зб.,
1943–1955 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
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Виконавчий комітет Щуровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Щурове Краснолиманського району Сталінської області. 24 од. зб.,
1943–1954 рр............................................................................................92
* Колгосп ім. Жданова Ямпільської сільської ради депутатів трудящих, с. Закітне Краснолиманського району Донецької області. 67 од.
зб.,1950–1970 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
Колгосп “Червоне колосся” Шандриголівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Шандриголове Краснолиманського району Сталінської
області. 15 од. зб., 1943–1951 рр........................................................... 208
*****
Колгосп “За темпи” Краснолиманської міської ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1970 рр................................................................. 208
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Краснолиманському
району Сталінської області. 17 од. зб., 1946–1954 рр......................... 243
* Колгосп ім. Фрунзе Тернівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Терни Краснолиманського району Донецької області. 63 од. зб.,
1946–1968 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
* Колгосп ім. газети “Правда” Карповської сільської ради депутатів
трудящих, с. Рідкодуб Краснолиманського району Донецької області.
74 од. зб.,1950–1970 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
* Колгосп ім. Молотова Зеленодолинської сільської ради депутатів
трудящих, с. Зелена Долина Краснолиманського району Сталінської
області. 46 од. зб.,1948–1952 рр. (до Краснолиманського державного
районного архіву 25.05.1998)
* Колгосп “Більшовик” Лозівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Лозове Краснолиманського району Донецької області. 21 од. зб.,
1950–1961 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
* Колгосп “Краще життя” Лозівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рубці Краснолиманського району Сталінської області. 48 од. зб.,
1943–1957 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
* Колгосп ім. Калініна Дробишевської сільської ради депутатів трудящих, смт. Дробишеве Краснолиманського району Донецької області.
75 од. зб.,1950–1970 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
* Колгосп “Жовтень” Тернівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Колодязі Краснолиманського району Сталінської області. 32 од. зб.,
1946–1952 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
* Колгосп ім. Шевченко Зеленодолинської сільської ради депутатів
трудящих, с. Новомихайлівка Краснолиманського району Сталінської
області. 37 од. зб., 1943–1958 рр. (до Краснолиманського державного
районного архіву 25.05.1998)
Краснолиманський районний промисловий комбінат Сталінського обласного відділу місцевої промисловості, м. Красний Лиман Краснолиманського району Сталінської області. 7 од. зб., 1947–1951 рр........ 183
Відділ народної освіти виконкому Краснолиманської районної ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 246 од. зб.,
1944–1975 рр.......................................................................................... 264
Планова комісія виконкому Краснолиманської районної ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 193 од. зб., 1943–
1980 рр.................................................................................................... 126
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Виконавчий комітет Кіровської селищної ради народних депутатів,
смт. Кіровськ Краснолиманського району Донецької області. 471 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Ярівської селищної ради народних депутатів,
смт. Ярова Краснолиманського району Донецької області. 397 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Зеленодолинської сільської ради депутатів трудящих, с. Зелена Долина Краснолиманського району Сталінської області. 69 од. зб., 1944–1958 рр..................................................................... 92
Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Краснолиманського району Сталінської області. 75 од. зб., 1943–1959 рр..................................................................... 92
* Відділ комунального господарства виконкому Краснолиманської
міської ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиман
ського району Сталінської області. 12 од. зб.,1946–1951 рр. (до Краснолиманського міського архіву 14.05.1992)
Виконавчий комітет Корово-Ярської сільської ради депутатів трудящих, с. Коровій Яр Краснолиманського району Сталінської області. 25
од. зб., 1943–1954 рр............................................................................... 92
Відділ охорони здоров’я виконкому районної Краснолиманської ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району
Сталінської області. 70 од. зб., 1943–1957 рр......................................254
* Колгосп ім. Чапаєва Тернівської сільради, с. Ямполівка Краснолиманського району Сталінської області. 42 од. зб.,1943–1957 рр. (до
Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
Відділ зі справ культурно-просвітньої роботи виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району Сталінської області. 16 од. зб., 1945–1953 рр....283
Виконавчий комітет Краснолиманської міської ради народних
депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 630 од. зб., 1943–
1985 рр..................................................................................................... 88
Виконавчий комітет Дробишевської селищної ради народних депутатів, смт. Дробишеве Краснолиманського району Донецької області.
329 од. зб., 1945–1985 рр........................................................................ 91
Управління сільського господарства виконкому Краснолиманської
районної ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 206 од. зб., 1943–1957, 1970–1980 рр......................................... 196
* Колгосп “Ленінська зоря” Кіровської селищної ради депутатів трудящих, смт.Кірова Краснолиманського району Донецької області.
52 од. зб.,1945–1967 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
* Колгосп “Шлях до комунізму” Торcької сільскої ради депутатів трудящих, с. Торcьке Краснолиманського району Сталінської області. 40
од. зб., 1945–1956 рр. (до Краснолиманського державного районного
архіву 25.05.1998)
* Колгосп “Червоний партизан” Карпівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Карпівка Краснолиманського району Сталінської області.
35 од. зб.,1945–1958 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву)
* Колгосп “Країна Рад” Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Коровій Яр Краснолиманського району Сталінської області.
69 од. зб.,1943–1958 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
* Колгосп “Заповіти Ілліча” Криволуцької сільської ради народних депутатів, с. Крива Лука Краснолиманського району Донецької області.
141 од. зб.,1944–1986 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
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* Колгосп “Оборона Криму” Олександрівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Олександрівка Краснолиманського району Сталінської
області. 44 од. зб., 1945–1957 рр. (до Краснолиманського державного
районного архіву 25.05.1998)
Районна інспекція сільського господарства виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району Сталінської області. 21 од. зб., 1958–1961 рр...... 196
Виконавчий комітет Криволуцької сільської ради народних депутатів,
с. Крива Лука Краснолиманського району Донецької області. 359 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Ямпільської селищної ради народних депутатів,
смт. Ямпіль Краснолиманського району Донецької області. 300 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................ 91
Краснолиманський міський молочний завод Сталінського молочного
тресту “Укрголовмолоко”, м. Красний Лиман Сталінської області. 30
од. зб., 1946–1953 рр.............................................................................. 182
Колгосп ім. Молотова Дробишевської сільської ради депутатів трудящих, с. Дерилове Краснолиманського району Сталінської області.
13 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Виконавчий комітет Рубцівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Рубці Краснолиманського району Сталінської області. 44 од. зб.,
1943–1954 рр............................................................................................ 92
Колгосп “Червоний Донець” Закітнянської сільської ради депутатів
трудящих, с. Закітне Краснолиманського району Сталінської області.
4 од. зб., 1949–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Червоний партизан” Тернівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Терни Краснолиманського району Сталінської області.
6 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. 1-го Травня Карпівської сільської ради депутатів трудящих, с. Карпівка Краснолиманського району Сталінської області.
9 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Нове життя” Карпівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Рідкодуб Краснолиманського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “ОДПУ” Карпівської сільської ради депутатів трудящих, хутір
Мацегорівка Краснолиманського району Сталінської області. 15 од.
зб., 1943–1950 рр.................................................................................... 208
Колгосп “Серп і молот” Дробишевської селищної ради депутатів трудящих, смт. Дробишеве Краснолиманського району Сталінської області. 14 од. зб., 1943–1950 рр.................................................................... 208
*****
Виконавчий комітет Іллічівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Иллічівка Краснолиманського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1951–1954 рр............................................................................................92
Відділ сільського і колгоспного будівництва виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району Сталінської області. 8 од. зб., 1946–1958 рр...220
*****
* Колгосп “Дружба” Лозівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Рубці Краснолиманського району Сталінської області. 29 од. зб.,
1958–1960 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
Колгосп “Кращий шлях” Шандриголівської сільської ради депутатів
трудящих Краснолиманського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1946–1955 рр.......................................................................................... 208
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Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман
Донецької області. 77 од. зб., 1946–1961 рр........................................ 186
Колгосп “Червоний партизан” Ямпільської селищної ради депутатів
трудящих, смт. Ямпіль Краснолиманського району Сталінської області. 4 од. зб., 1949–1950 рр...................................................................... 208
* Колгосп “Перемога” Закітнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Закітне Краснолиманського району Сталінської області. 8 од.
зб., 1949–1950 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
Колгосп “Зелений гай” Щуровської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Старий Караван Краснолиманського району Сталінської області.
6 од. зб., 1949,1950 рр............................................................................ 208
Колгосп ім. Кагановича Колодязької сільської ради депутатів трудящих, хутір Білогорівка Краснолиманського району Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1950 рр...................................................................... 208
* Колгосп ім. Чкалова Колодязької сільської ради депутатів трудящих, с. Колодязі Краснолиманського району Сталінської області.
11 од. зб.,1947–1950 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву 25.05.1998)
Колгосп “12 років Жовтня” Краснолиманської міської ради депутатів
трудящих, с. Масляківка Краснолиманського району Сталінської області. 6 од. зб., 1945–1950 рр................................................................. 208
Колгосп “Червоний хлібороб” Дробишевської селищної ради депутатів трудящих Краснолиманського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Новоселівської селищної ради народних депутатів, смт. Новоселівка Краснолиманського району Донецької області.
393 од. зб., 1943–1985 рр.........................................................................91
Виконавчий комітет Яцьківської сільської ради народних депутатів,
с. Яцьківка Краснолиманського району Донецької області. 364 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Шандриголівської сільської ради народних депутатів, с. Шандриголове Краснолиманського району Донецької області.
321 од. зб., 1944–1985 рр.........................................................................92
Народний суд 1-ї дільниці міста Артемівська Сталінської області. 647
од. зб., 1943–1952 рр.............................................................................. 117
Народний суд 2-ї дільниці міста Артемівська Сталінської області. 1176
од. зб., 1943–1952 рр.............................................................................. 117
Народний суд 3-ї дільниці міста Артемівська Сталінської області. 835
од. зб., 1948–1954 рр.............................................................................. 117
Народний суд міста Часов-Яр Сталінської області. 764 од. зб., 1944–
1952 рр.................................................................................................... 117
* Шахтоуправління ім. Гаєвого комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 369 од. зб.,1948–1968 рр. (до шахти ім. Гаєвого
м. Горлівка Донецької області 26.07.1988)
*****
Горлівський міський комітет народного контролю, м. Горлівка Донецької області. 453 од. зб., 1963–1991 рр................................................... 112
Центрально-Міський районний комітет народного контролю міста
Горлівки Донецької області. 238 од. зб., 1963–1990 рр...................... 112
Калінінський районний комітет народного контролю міста Горлівки
Донецької області. 328 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Микитівський районний комітет народного контролю міста Горлівки
Донецької області. 309 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
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Донецький навчальний авіаційний центр Донецького обласного комітету Всесоюзного добровільного товариства сприяння армії, авіації і
флоту, м. Донецьк Донецької області. 139 од. зб., 1947–1966 рр...... 261
Управління торгівлі виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 2833 од. зб., 1938–1992 рр.....230
* Першотравнева районна малярійна станція Першотравневого райздраввідділу, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської
області. 3 од. зб., 1945–1953 рр. (до Першотравневого державного
районного архіву 06.02.1985)
Відділ тваринництва виконкому Володарської районної ради депутатів
трудящих, с. Володарське Володарського району Сталінської області.
2 од. зб., 1946,1947 рр............................................................................ 207
Рибальський колгосп “Росія” Ждановського рибоконсервного комбінату, с. Мелекине Першотравневого району Донецької області. 101 од. зб.,
1959–1982 рр.......................................................................................... 208
Управління Донецького округу Держміськтехнагляду УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1040 од. зб., 1947–1985 рр......................... 146
Сталінська обласна державна інспекція котлонагляду Міністерства
електростанцій СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 10 од. зб., 1943–
1954 рр.................................................................................................... 138
Сталінська обласна державна гірничо-технічна інспекція Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Сталіно Сталінської області. 19 од. зб.,
1944–1955 рр.......................................................................................... 146
Народний суд 3-ї дільниці міста Горлівки Сталінської області. 813 од. зб.,
1948–1952 рр.......................................................................................... 117
Горлівський індустріальний технікум ім. К. О. Румянцева управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Горлівка Донецької області. 339 од. зб., 1943–1972 рр....... 270
Відділ охорони здоров’я виконкому Центрально-Міської районної
ради депутатів трудящих міста Горлівки Сталінської області. 19 од. зб.,
1945–1954 рр.......................................................................................... 254
* Горлівська міська рада добровільного спортивного товариства “Авангард”, м. Горлівка Сталінської області. 8 од. зб.,1958–1960 рр. (до Горлівського міського архіву 13.10.1982)
Колгосп “Нове життя” Лозівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Лозове Краснолиманського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Червоний прапор” Лозівської сільської ради депутатів трудящих, с. Лозове Краснолиманського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1948–1950 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)
Донецький обласний суд Верховного суду УРСР, м. Донецьк Донецької області. 6815 од. зб., 1943–1992 рр................................................. 117
Лінійно-транспортний суд Північно-Донецької залізниці, м. Сталіно
Сталінської області. 222 од. зб., 1936–1941, 1948–1956 рр................ 117
Лінійно-транспортний суд Південно-Донецької залізниці, м. Ясинувата Сталінської області. 329 од. зб., 1937–1941, 1948–1954 рр........... 117
Народний суд 1-ї дільниці Микитівського району міста Горлівки
Сталінської області. 1157 од. зб., 1944–1948 рр.................................. 117
Обласний комітет професійної спілки робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств, м. Донецьк Донецької
області. 918 од. зб., 1957–1988 рр......................................................... 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітників комунального господарства, м. Сталіно Сталінської області. 74 од. зб.,
1948–1957 рр.......................................................................................... 340
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Сталінський обласний комітет професійної спілки робітників місцевої промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 83 од. зб., 1945–
1957 рр.................................................................................................... 340
Обласний комітет професійної спілки робітників металургійної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 1126 од. зб., 1949–1987 рр....339
Обласний комітет професійної спілки робітничих автомобільного
транспорту та шосейних доріг, м. Донецьк Донецької області. 472 од. зб.,
1948–1957, 1968–1984 рр...................................................................... 340
Обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, м. Донецьк
Донецької області. 487 од. зб., 1943–1957, 1968–2000 рр.................. 339
Обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, робітників
автомобільного транспорту і шосейних доріг, м. Донецьк Донецької
області. 138 од. зб., 1957–1968 рр......................................................... 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітничих радгоспів, м. Сталіно Сталінської області. 26 од. зб., 1943–1953 рр............ 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітничих борошномельної промисловості та елеваторів, м. Сталіно Сталінської області. 13 од. зб., 1949–1953 рр.................................................................... 340
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітників та службовців МТС і земельних органів, м. Сталіно Сталінської області. 18 од. зб.,
1944–1953 рр.......................................................................................... 340
Обласний комітет професональної спілки працівників сільського господарства, м. Донецьк Донецької області. 1003 од. зб., 1953–1985 рр... 339
Донецький обласний комітет народного контролю, м. Донецьк Донецької області. 3788 од. зб., 1963–1991 рр......................................... 112
Артемівське виробниче об’єднання з видобутку вугілля (Артемвугілля) Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Горлівка Донецької області. 1366 од. зб., 1943–1982 рр................................................. 142
* 1-а Краматорська державна нотаріальна контора, м. Краматорськ
Сталінської області. 151 од. зб., 1944–1953 рр. (до 1-ої Краматорської
державної нотаріальної контори, м. Краматорськ Сталінської області
23.08.1989)
Народний суд 2-ї дільниці міста Краматорська Сталінської області.
3909 од. зб., 1944–1960 рр..................................................................... 117
Виконавчий комітет Шабельківської селищної ради народних депутатів, смт. Шабельківка Краматорської міськради Донецької області.
462 од. зб., 1943–1985 рр.........................................................................91
Виконавчий комітет Ясногірскої селищної ради народних депутатів,
смт. Ясногірка Краматорської міськради Донецької області. 448 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................91
Виконавчий комітет Красноторської селищної ради народних депутатів, смт. Красноторка Краматорської міськради Донецької області.
369 од. зб., 1943–1985 рр.........................................................................91
Виконавчий комітет Біленківської селищної ради народних депутатів,
смт.Біленьке Краматорської міськради Донецької області. 461 од. зб.,
1945–1985 рр.......................................................................................... 91
* 2-а Краматорська державна нотаріальна контора, м. Краматорськ
Донецької області. 220 од. зб.,1950–1958 рр. (до 2-ої Краматорської
державної нотаріальної контори, м. Краматорськ Донецької області
23.08.1989)
* Управління головного архітектора виконкому Краматорської міської
ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 430 од. зб.,
1948–1976 рр. (до управління головного архітектора виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області 23.08.1989)
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Фінансовий відділ виконкому Краматорської міської ради народних
депутатів, м. Краматорськ Донецької області. 1228 од. зб., 1943–
1986 рр.................................................................................................... 130
Відділ охорони здоров’я виконкому Дружківської міської ради депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області. 52 од. зб., 1944–
1956 рр.................................................................................................... 254
* Фінансовий відділ виконкому Дружківської міської ради депутатів
трудящих, м. Дружківка Донецької області. 903 од. зб., 1944–1975 рр.
(до Дружківського міського архіву 02.07.2003)
* Відділ комунального господарства виконкому Краматорської міської
ради народних депутатів, м. Краматорськ Донецької області. 313 од. зб.,
1946–1980 рр. (до відділу комунального господарства виконкому Краматорської міської ради народних депутатів, м. Краматорськ Донецької області 22.04.1989)
*****
Виконавчий комітет Краматорської міської ради народних депутатів,
м. Краматорськ Донецької області. 2453 од. зб., 1944–1986 рр........... 88
* Редакція газети “Дружківський робітничий” Донецького обласного
газетного видавництва, м. Дружківка Донецької області. 51 од. зб.,
1944–1963 рр. (до Дружківського міського архіву 21.04.1994)
Фінансовий відділ виконкому Андріївської районної ради депутатів
трудящих, с. Сергіївка Андріївського району Сталінської області.
129 од. зб., 1943–1959 рр....................................................................... 130
Народний суд 1-ї дільниці міста Дружківки Донецької області.
2950 од. зб., 1943–1960 рр..................................................................... 117
* Краматорський шиферний завод Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, м. Краматорськ Сталінської області. 90 од. зб.,
1943–1955 рр. (до Краматорського міського архіву 11.07.1979)
Старобільский учительський інститут Міністерства освіти УРСР,
м. Старобільськ Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1954 рр......... 268
Єнакієвський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний
завод Головного управління металургійних заводів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Єнакієве Донецької області. 1148 од. зб., 1925,
1928, 1931–1941, 1943–1979 рр............................................................ 166
Відділ охорони здоров’я виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 103 од. зб., 1951–
1967 рр.................................................................................................... 254
Відділ народної освіти виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 266 од. зб., 1947–
1975 рр.................................................................................................... 264
Народний суд 2-ї дільниці міста Дружківки Сталінської області.
150 од. зб., 1949–1954 рр....................................................................... 117
* Дружківський міськпромкомбінат Сталінського обласного управління місцевої промисловості, м. Дружківка Сталінської області. 64 од. зб.,
1948–1957 рр. (до Дружківського міського архіву 24.04.1985)
* Дружківський хлібозавод Сталінського обласного тресту хлібопекарської промисловості УРСР, м. Дружківка Сталінської області.
24 од. зб., 1943–1954 рр. (до Дружківського хлібозаводу Сталінського
обласного тресту хлібопекарської промисловості УРСР, м. Дружківка
Сталінської області 26.07.1979)
* Дружківський цегляно-черепичний завод управління заготівель лісових і будівельних матеріалів Міністерства радгоспів СРСР, м. Дружківка Сталінської області. 16 од. зб., 1951–1955 рр. (до Дружківського
міського архіву 26.07.1979)
Народний суд Андріївського району, с. Сергіївка Андріївського району
Сталінської області. 1084 од. зб., 1943–1953 рр.................................. 117
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* Відділ соціального забезпечення виконкому Краматорської міської
ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 94 од. зб.,
1949–1975 рр. (до Краматорського міського архіву 25.04.1991)
Відділ кінофікації виконкому Краснолиманської районної ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району
Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1951 рр........................................ 281
** Земельний відділ виконкому Краснолиманської районної ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району
Сталінської області. 9 од. зб., 1943–1946 рр. до ф. Р-3350
Відділ тваринництва виконкому Краснолиманської районної ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Краснолиманського району
Сталінської області. 4 од. зб., 1943–1947 рр........................................ 207
Колгосп ім. Леніна міста Красний Лиман Краснолиманського району
Донецької області. 35 од. зб., 1950–1967 рр........................................ 208
* Відділ комунального господарства виконкому Дружківської міської
ради депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області. 184 од. зб.,
1951–1975 рр. (до Дружківського міського архіву 25.04.1988)
Виконавчий комітет Дружківської міської ради народних депутатів,
м. Дружківка Донецької області. 1077 од. зб., 1943–1985 рр...............87
Виконавчий комітет Райської селищної ради народних депутатів,
смт. Райське Дружківської міськради Донецької області. 445 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................91
Дружківська міська інспектура державної статистики Сталінського обласного статистичного управління, м. Дружківка Сталінської області.
156 од. зб., 1944–1959 рр....................................................................... 128
* Підсобне господарство ВРПу метизного заводу Головного управління робітничого постачання Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Дружківка Сталінської області. 35 од. зб., 1946–1953 рр. (до підсобного господарства ВРПу метизного заводу Головного управління робітничого постачання Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Дружківка Сталінської області 02.07.1980)
Сталінський обласний комітет професійної спілки робітничих хлібопекарської промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб.,
1945–1947 рр.......................................................................................... 340
* Дружківська державна нотаріальна контора, м. Дружківка Сталін
ської області. 122 од. зб.,1944–1955 рр. (до Дружківської державної
нотаріальної контори, м. Дружківка Сталінської області 07.09.1989)
Радгосп ім. Орджонікідзе Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, смт. Малотаранівка міста Краматорська Донецької області. 262 од. зб., 1944–1974 рр........................................... 200
Сінорадгосп “Правда” Сталінського тресту овочівницьких радгоспів
ВРПу Сталінського раднаргоспу, с. Привілля Краматорської міськради
Сталінської області. 10 од. зб., 1953–1954 рр...................................... 200
*****
* Відділ торгівлі виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 147 од. зб., 1952–1975 рр.
(до Краматорського міського архіву 28.04.1988)
Обласний комітет професійної спілки робітників будівництва й промисловості будівельних матеріалів, м. Донецьк Донецької області.
1094 од. зб., 1956–1990 рр..................................................................... 339
Обласний комітет професійної спілки медичних працівників, м. Донецьк Донецької області. 910 од. зб., 1943–1990 рр........................... 339
Обласний комітет професійної спілки працівників культури, м. Донецьк Донецької області. 657 од. зб., 1953–1994 рр........................... 339
Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників
мистецтв, м. Сталіно Сталінської області. 42 од. зб., 1944–1953 рр....340
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Сталінський обласний комітет професійної спілки працівників політично-просвітніх установ, м. Сталіно Сталінської області. 46 од. зб.,
1941, 1943–1953 рр................................................................................ 340
Обласна рада Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів,
м. Донецьк Донецької області. 393 од. зб., 1958–1980 рр.................. 346
* Колгосп ім. Шевченко Новоіванівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Ольгинка Амвросіївського району Сталінської області.
41 од. зб., 1943–1957 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп ім. Ілліча Новоіванівської сільської ради народних депутатів, с. Ленінське Амвросіївського району Донецької області.
183 од. зб., 1943–1979 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп “Україна” Новоіванівської сільської ради народних депутатів, с. Новоіванівка Амвросіївського району Донецької області.
176 од. зб., 1943–1981 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп ім. Леніна Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петропавлівка Амвросіївського району Сталінської області.
35 од. зб.,1948–1958 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп ім. Жданова Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївське Амвросіївського району Сталінської області.
29 од. зб.,1947–1960 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
Колгосп “Шлях до соціалізму” Успенської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Комишуваха Амвросіївського району Сталінської області. 2 од. зб., 1948 р............................................................................. 208
* Колгосп ім. 20-го з’їзду КПРС Степано-Кринської сільської ради
депутатів трудящих, с. Покровка Амвросіївського району Сталінської
області. 30 од. зб.,1950–1959 рр. (до Амвросіївського державного
районного архіву 25.07.1999)
Колгосп “Прогрес” Новоіванівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Павлівка Амвросіївського району Сталінської області.
10 од. зб., 1945–1950 рр......................................................................... 208
*****
Колгосп “Культурне життя” Білоярівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Білоярівка Амвросіївського району Сталінської області.
18 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Нове життя” Білоярівської сільської ради депутатів трудящих, с. Білоярівка Амвросіївського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Петровського Білоярівської сільської ради депутатів трудящих, с. Білоярівка Амвросіївського району Сталінської області.
19 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. Мічуріна Білоярівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Білоярівка Амвросіївського району Донецької області.
113 од. зб., 1951–1970 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Редакція газети “Ленінська правда” – орган Сніжнянського міського
комітету КПУ і міської ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької
області. 75 од. зб., 1954–1975 рр. (до Сніжнянського міського архіву
27.04.1988)
Колгосп ім. Щорса Благодатнівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Сіятель Амвросіївського району Сталінської області.
19 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
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* Колгосп “Перемога” Успенської сільської ради депутатів трудящих,
с. Калинове Амвросіївського району Сталінської області. 32 од. зб.,
1950–1960 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
25.07.1999)
Колгосп “9 січня “ Мокро-Єланчикської сільської ради депутатів трудящих, с. Мокро- Єланчик Амвросіївського району Сталінської області. 21 од. зб., 1944–1950 рр.................................................................... 208
Колгосп ім. Леніна Василівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Василівка Амвросіївського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Василівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Василівка Амвросіївського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Більшовик” Благодатнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Благодатне Амвросіївського району Сталінської області.
43 од. зб.,1943–1957 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп ім. Леніна Василівської сільської ради народних депутатів,
с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 115 од. зб.,
1943–1983 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
25.07.1999)
Колгосп ім. Будьонного Успенської сільської ради депутатів трудящих,
с. Успенка Амвросіївського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Сталіна Успенської сільської ради депутатів трудящих,
с. Успенка Амвросіївського району Донецької області. 114 од. зб.,
1943–1969 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
25.07.1999)
Колгосп ім. Будьонного Степано-Кринської сільської ради депутатів
трудящих, с. Русько-Орлівка Амвросіївського району Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1950 рр............................................................... 208
Колгосп “Уперед” Успенської сільської ради депутатів трудящих, хутір
Новоукраїнка Амвросіївського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1945–1947 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Кірова Степано-Кринської сільської ради депутатів трудящих, с. Степано-Кринка Амвросіївського району Сталінської області. 28 од. зб.,1944–1956 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
Колгосп ім. Ворошилова Степано-Кринської сільської ради депутатів
трудящих, с. Степано-Кринка Амвросіївського району Сталінської області. 12 од. зб., 1943–1949 рр............................................................... 208
Колгосп “Наша праця” Успенської сільської ради депутатів трудящих,
с. Успенка Амвросіївського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Єлизавето-Миколаївської сільської ради
депутатів трудящих, с. Єлизавето-Миколаївка Амвросіївського району
Донецької області. 103 од. зб., 1945–1979 рр...................................... 208
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Григорівської сільської ради депутатів
трудящих Амвросіївського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Успенської сільської ради депутатів трудящих, с. Успенка Амвросіївського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Горького Григорівської сільської ради народних депутатів, с. Олексіївське Амвросіївського району Донецької області.
73 од. зб.,1951–1980 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
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Колгосп “2-а п’ятирічка” Григорівської сільської ради депутатів трудящих Амвросіївського району Сталінської області. 21 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Сталінський металіст” Благодатнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Благодатне Амвросіївського району Сталінської
області. 39 од. зб., 1943–1957 рр........................................................... 208
Колгосп “Червоний путиловець” Білоярівської сільської ради депутатів трудящих, с. Карпово-Надеждинка Амвросіївського району
Сталінської області. 45 од. зб., 1943–1957 рр...................................... 208
Колгосп “Красний луч” Артемівської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Луч Амвросіївського району Сталінської області.
11 од. зб., 1946–1949 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. 8-го Марта Артемівської сільської ради депутатів трудящих, с. Артемівка Амвросіївського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Артема Артемівської сільської ради народних депутатів, с. Артемівка Амвросіївського району Донецької області.
160 од. зб., 1946–1979 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп ім. 1-го Травня Благодатнівської сільської ради народних депутатів, с. Велике Мішкове Амвросіївського району Донецької області.
187 од. зб.,1943–1979 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)...................................................................................
* Колгосп ім. Калініна Благодатнівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Благодатне Амвросіївського району Донецької області.
142 од. зб., 1944–1974 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
* Колгосп “Октябрь” Василівської сільської ради народних депутатів, с. Мокроєланчик Амвросіївського району Донецької області.
185 од. зб., 1945–1983 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
Державний кам’яновугільний трест “Шахтарськантрацит” комбінату
“Артемвугілля”, м. Шахтарськ Донецької області. 1447 од. зб., 1943–
1969 рр.................................................................................................... 143
Виконавчий комітет Амвросіївської міської ради народних депутатів,
м. Амвросіївка Амвросїївського району Донецької області. 682 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................87
Новоамвросіївська машинно-тракторна станція (МТС), ст. Кутейникове Амвросіївського району Сталінської області. 55 од. зб., 1943–
1956 рр.................................................................................................... 206
Успенська машинно-тракторна станція (МТС), хутір Степовий Амвросіївського району Сталінської області. 35 од. зб., 1943–1956 рр... 206
Амвросіївська машинно-тракторна станція (МТС) Амвросіївського
району Сталінської області. 11 од. зб., 1944–1948 рр......................... 206
Радгосп “Амвросіївський” Південно-Донецького спеціалізованого
тресту овочемолочних радгоспів, сел. Лисиче Амвросіївського району
Донецької області. 217 од. зб., 1943–1974 рр...................................... 200
Винрадгосп “Перемога соціалізму” Амвросіївського територіального виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Успенка Амвросіївського району Донецької області. 75 од. зб., 1943–1965 рр..... 200
Народний суд 1-ї дільниці Амвросіївського району, м. Амвросіївка
Сталінської області. 3461 од. зб., 1943–1966 рр.................................. 117
Народний суд 2-ї дільниці Амвросіївського району, м. Амвросіївка
Сталінської області. 1003 од. зб., 1946–1960 рр.................................. 117
* Амвросіївський райхарчопромкомбінат Сталінського обласного харчопрому Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Амвросіївка
Сталінської області. 8 од. зб.,1946–1953 рр. (до Амвросіївської харчо-
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смакової фабрики 21.03.1979)
* Амвросіївський завод безалкогольних напоїв Сталінського облхарчопрому Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Амвросіївка
Сталінської області. 3 од. зб.,1946–1947 рр. (до Амвросіївської харчосмакової фабрики 21.03.1979)
* Амвросіївська районна заготівельна контора Сталінського тресту
“Головмолоко”, м. Амвросіївка Сталінської області. 33 од. зб., 1945–
1954 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
13.02.1985)
* Амвросіївський хлібозавод Сталінського тресту “Головхліб” Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Амвросіївка Сталінської
області. 9 од. зб., 1943–1950 рр. (до Амвросіївського хлібозаводу
Сталінського тресту “Головхліб” Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Амвросіївка Сталінської області 21.03.1979)
Амвросіївський будинок відпочинку ім. Кірова Слов’янської територіальної ради з управління курортами профспілок, м. Амвросіївка
Донецької області. 69 од. зб., 1946–1962 рр........................................ 259
* Шахта №20 комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 554 од. зб., 1943–1970 рр. (до Шахтарського міського архіву 14.06.1990)
* Шахта №11 тресту “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області 421 од. зб., 1944–1969 рр. (до шахтоуправління ім. ХVII
партз’їзду “Шахтарськантрацит” 29.04.1988)
* Шахта 4-9 тресту “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької
області. 233 од. зб.,1951–1961 рр. (до шахти “Московська” – “Шахтрарськантрацит” 02.06.1988)
* Шахтоуправління №15 комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 434 од. зб., 1949–1970 рр. (до Шахтарського
міського архіву 29.09.1988)
* Стіжківське шахтоуправління №3 тресту “Шахтарськантрацит”,
смт. Стіжківське міста Шахтарськ Донецької області. 353 од. зб., 1955–
1969 рр. (до Кіровського міського архіву 07.09.1992)
* Шахта “Контарна” комбінату “Шахтарськантрацит”, смт. Контарне
міста Шахтарськ Донецької області. 507 од. зб., 1944–1970 рр. (до шахти “Московська”- “Шахтарськантрацит” 02.06.1988)
* Шахта ім. 17-го партз’їзду тресту “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 325 од. зб., 1944–1969 рр. (до Шахтарського
міського архіву 29.09.1988)
Шахтоуправління Білгородського облпаливуправління, сел. Ольхівчик
Шахтарського району Сталінської області. 48 од. зб., 1943–1959 рр.....143
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Колгосп “Червоне колосся” Успенської сільської ради депутатів трудящих, с. Калинове Амвросіївського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. 518-ти Григорівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Григорівка Амвросіївського району Сталінської області. 18 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Артемівської сільської ради народних депутатів,
с. Артемівка Амвросіївського району Донецької області. 383 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................ 92
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Виконавчий комітет Карпово-Надеждинської сільської ради депутатів
трудящих, с. Карпово-Надеждинка Амвросіївського району Сталін
ської області. 24 од. зб., 1944–1955 рр...................................................92
Виконавчий комітет Успенської сільської ради народних депутатів,
с. Успенка Амвросіївського району Донецької області. 364 од. зб.,
1943–1980 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Мокро-Єланчикської сільської ради депутатів трудящих, с. Мокро-Єланчик Амвросіївського району Сталінської області. 26 од. зб., 1945–1954 рр......................................................................92
Виконавчий комітет Білоярівської сільської ради народних депутатів
с. Білоярівка Амвросіївського району Донецької області. 423 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Лисиченської сільської ради народних депутатів,
сел. Лисиче Амвросіївського району Донецької області. 403 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Василівської сільської ради народних депутатів,
с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 389 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради народних депутатів,
с. Олексіївське Амвросіївського району Донецької області. 302 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ленінське Амвросіївського району Сталінської області. 75 од. зб.,
1943–1959 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Кутейниківської селищної ради народних депутатів, смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.
418 од. зб., 1943–1985 рр......................................................................... 91
Виконавчий комітет Новоіванівської сільської ради народних депутатів, с. Новоіванівка Амвросіївського району Донецької області. 343
од. зб., 1945–1985 рр................................................................................ 92
Виконавчий комітет Покровської сільської ради депутатів трудящих,
сел. Покровське Амвросіївського району Сталінської області. 32 од. зб.,
1943–1954 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Осиківської сільської ради народних депутатів,
с. Осикове Старобешівського району Донецької області. 383 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Благодатнівської сільської ради народних депутатів, с. Благодатне Амвросіївського району Донецької області.
408 од. зб., 1943–1985 рр........................................................................ 92
*****
Виконавчий комітет Войковської селищної ради народних депутатів,
смт. Войковський Амвросіївського району Донецької області. 465 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Єлизавето-Миколаївської сільської ради народних
депутатів, с. Єлизавето-Миколаївка Амвросіївського району Донецької області. 327 од. зб., 1943–1985 рр.................................................... 92
Виконавчий комітет Великемішковської сільської ради депутатів трудящих, с. Велике Мішкове Амвросіївського району Сталінської області. 58 од. зб., 1944–1953 рр..................................................................... 92
Виконавчий комітет Контарської селищної ради народних депутатів,
смт. Контарне Шахтарської міськради Донецької області. 385 од. зб.,
1956–1985 рр............................................................................................ 91
*****
Виконавчий комітет Сердитенської селищної ради народних депутатів,
смт. Сердите Шахтарської міськради Донецької області. 427 од. зб., 1944–
1985 рр...................................................................................................... 91
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Виконавчий комітет Паризькомуновської сільської ради депутатів трудящих, с. Паризька Комуна Шахтарського району Сталінської області.
30 од. зб., 1946–1954 рр.......................................................................... 92
Амвросіївська районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області. 352 од. зб., 1944–
1953, 1957–1990 рр................................................................................ 254
* Амвросіївська районна санітарно-епідеміологічна станція відділу
охорони здоров’я, м. Амвросіївка Сталінської області. 21 од. зб.,1945–
1951 рр. (до Амвросіївської районної санітарно-епідеміологічної станції відділу охорони здоров’я, м. Амвросіївка 21.03.1979)
Відділ охорони здоров’я виконкому Амвросіївської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Сталінської області. 95 од. зб., 1945–
1957 рр.................................................................................................... 254
Відділ кінофікації виконкому Амвросіївської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Сталінської області. 5 од. зб., 1946–
1948 рр.................................................................................................... 281
Відділ культури виконкому Амвросіївської районної ради народних
депутатів, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області.
157 од. зб., 1953–1980 рр....................................................................... 283
* Торговий відділ виконкому Амвросіївської районної ради депутатів
трудящих, м. Амвросіївка Сталінської області. 47 од. зб.,1944–1959 рр.
(до Амвросіївського державного районного архіву 04.08.1988)
Відділ народної освіти виконкому районної Амвросіївської ради народних депутатів, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької
області. 251 од. зб., 1943–1980 рр......................................................... 264
* Редакція газети “Амвросіївська правда” Донецького обласного газетного видавництва, м. Амвросіївка Донецької області. 74 од. зб.,
1943–1962 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
13.02.1985)
Донецький державний проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт Головного управління
вугільного машинобудування “Головвуглемаш” Міністерства важкого,
енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Донецьк
Донецької області. 440 од. зб., 1943–1970 рр...................................... 298
*****
Виконавчий комітет Слов’янської районної ради народних депутатів,
м. Слов’янськ Донецької області. 804 од. зб., 1943–1985 рр.............. 86
Виконавчий комітет Троїцької сільської ради депутатів трудящих,
с. Троїцьке Слов’янського району Сталінської області. 16 од. зб., 1943–
1953 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Першо-Мар’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Васютинське Слов’янського району Сталінської області. 10
од. зб., 1944–1954 рр............................................................................... 92
Виконавчий комітет Пискунівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Пискунівка Слов’янського району Сталінської області. 26 од. зб.,
1944–1959 рр........................................................................................... 92
* Слов’янський спецмагазин “Автотракторпостачання” Сталінської
контори “Головавтотракторпостзбут” Українського головного управління постачання і збуту автомобілів, тракторів і запасних частин до
них при Держплані УРСР, м. Слов’янськ Сталінської області. 18 од. зб.,
1943–1960 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.05.1985)
Слов’янська машинно-тракторна станція (МТС), м. Слов’янськ Ста
лінської області. 32 од. зб., 1943–1958 рр............................................ 206
Куйбишевська машинно-тракторна станція (МТС), с. Рай-Олександрівка Слов’янського району Сталінської області. 23 од. зб., 1947–
1958 рр.................................................................................................... 206
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* Радгосп “Залізничник” управління робітничого постачання Донецької залізниці, м. Слов’янськ Сталінської області. 10 од. зб.,1943–1956
рр. (до Слов’янського державного районного архіву 10.05.1990)
Народний суд 2-ї дільниці Центрально-Міського району міста Макіївки Сталінської області. 1315 од. зб., 1944–1960 рр............................. 117
Колгосп “Червона Україна” Малинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Тихонівка Слов’янського району Сталінської області.
13 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Шлях до соціалізму” Першо-Мар’ївської сільскої ради депутатів трудящих, с. Васютинське Слов’янського району Сталінської
області. 12 од. зб., 1943–1950 рр........................................................... 208
Колгосп “Воля” Першо-Мар’ївської сільскої ради депутатів трудящих,
хутір Свобода Слов’янського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Першо-Мар’ївської сільської ради депутатів
трудящих, с. Круглий Яр Слов’янського району Сталінської області.
9 од. зб., 1946–1950 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Рай-Олександрівської сільської ради
депутатів трудящих, с. Рай-Олександрівка Слов’янського району Донецької області. 118 од. зб.,1943–1969 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 26.04.1996)
* Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Малинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Никанорівка Слов’янського району Донецької області.
186 од. зб.,1944–1982 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 26.04.1996)
Колгосп “Червоний партизан” Пискунівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Пискунівка Слов’янського району Сталінської області.
14 од. зб., 1943–1948 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Хрущова Пискунівської сільської ради депутатів трудящих, с. Пискунівка Слов’янського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1950–1957 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Челюскінців Рай-Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рай-Олександрівка Слов’янського району Сталін
ської області. 8 од. зб., 1946–1950 рр................................................... 208
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Рай-Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рай-Олександрівка Слов’янського району Сталін
ської області. 23 од. зб., 1943–1950 рр................................................. 208
Колгосп ім. Свердлова Малинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Васютинське Слов’янського району Сталінської області.
22 од. зб., 1944–1957 рр......................................................................... 208
Колгосп “Смичка” Малинівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Никанорівка Слов’янського району Сталінської області. 36 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Хрестищенської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрестище Слов’янського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1946–1957 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. газети “Правда” Хрестищенської сільської ради депутатів
трудящих, с. Хрестище Слов’янського району Сталінської області.
20 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Хрестищенської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрестище Слов’янського району Донецької
області. 85 од. зб., 1946–1969 рр. (до Слов’янського міського архіву
08.10.1998)
Колгосп “Боротьба” Сидоровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Пришиб Слов’янського району Сталінської області. 24 од. зб., 1943–
1950 рр..................................................................................................... 208
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Колгосп ім. Калініна Рай-Олександрівської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Юрківка Слов’янського району Сталінської області.
14 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Дивізія Донбасу” Баннівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тетянівка Слов’янського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Червоні маяки” Маяківської сільської ради депутатів трудящих, с. Червоні маяки Слов’янського району Сталінської області. 26
од. зб., 1946–1959 рр.............................................................................. 208
* Колгосп ім. Леніна Долинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Долина Слов’янського району Донецької області. 154 од. зб.,1944–
1982 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 26.04.1996)
Колгосп “Червоне поле” Краснопільскої сільської ради депутатів трудящих, с. Краснопілля Слов’янського району Сталінської області.
24 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Петровського Богородиченської сільської ради депутатів
трудящих, с. Богородичне Слов’янського району Сталінської області.
54 од. зб., 1944–1958 рр......................................................................... 208
Колгосп “Червоний борець” Пискунівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Пискунівка Слов’янського району Сталінської області.
4 од. зб., 1945–1948 рр........................................................................... 208
* Колгосп “Зоря комунізму” Малинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Малинівка Слов’янського району Донецької області.
53 од. зб., 1943–1963 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 26.04.1996)
* Колгосп “Україна” Маяківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Сидорове Слов’янського району Донецької області. 102 од. зб.,1943–
1967 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 26.04.1996)
Відділ народної освіти виконкому Слов’янської районної ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 398 од. зб., 1944–
1985 рр.................................................................................................... 264
Планова комісія виконкому Слов’янської районної ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 175 од. зб., 1954–1980 рр.....126
Виконавчий комітет Сидоровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Сидорове Слов’янського району Сталінської області. 11 од. зб.,
1955–1959 рр.
92
Виконавчий комітет Маяківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Маяки Слов’янського району Донецької області. 319 од. зб., 1945–
1985 рр.................................................................................................... 92
* Краматорський змішаний торг Сталінського обласного управління
місцевих торгів Міністерства торгівлі СРСР, м. Краматорськ Сталін
ської області. 126 од. зб.,1943–1954 рр. (до Краматорського об’єднання
продтоварів 27.06.1985)
Слов’янська ремонтно-технічна станція (РТС), м. Слов’янськ Сталін
ської області. 12 од. зб., 1958–1961 рр................................................. 206
Колекція документальних матеріалів про інтернаціональні зв’язки
Донбасу з закордонними країнами. 70 од. зб., 1957–1961 рр............ 372
* Державний союзно-республіканський трест “Макіївшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Макіївка Донецької області.
285 од. зб., 1951–1970 рр. (до Державного союзно-республіканського
тресту “Макіївшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Макіївка
Донецької області 28.12.1988)
Державний союзний трест з будівництва вуглезбагачувальних фабрик
у Донбасі “Головдонбасшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 42 од. зб., 1944–1951 рр....222
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Шахта “Об’єднана” комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької
області. 263 од. зб., 1943–1967 рр......................................................... 143
* Шахта №100 тресту “Чистяковантрацит” комбінату “Артемвугілля”
РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 74 од. зб.,1948–1959 рр. (до шахти № 3-біс
- “Торезантрацит” 02.06.1988)
Шахта №3-біс Торезького виробничого об’єднання з видобутку антрациту (Торезантрацит), смт. Пелагіївка Торезької міськради Донецької
області. 372 од. зб., 1945–1975 рр......................................................... 143
Шахта “Лісова” Торезького виробничого об’єднання з видобутку антрациту (Торезантрацит), м. Торез Донецької області. 518 од. зб., 1945–
1980 рр.................................................................................................... 143
Шахта “Червона Зірка” комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 326 од. зб., 1945–1975 рр................................................... 143
* Шахта №7 комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 63 од. зб.,
1944–1959 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
Державний республіканський вугільний трест “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 111 од. зб.,
1950–1959 рр.......................................................................................... 143
* Мочалинске шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 20 од. зб., 1952–1959
рр. (до Торезького міського архіву 27.03.2002)
* Ремівське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 61 од. зб.,1944–1959 рр.
(до Торезького міського архіву 27.03.2002)
* Чистяківське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 57 од. зб., 1949–
1959 рр. (до Торезького міського архіву 27.03.2002)
* Кримське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 115 од. зб.,1944–1958
рр. (до Торезького міського архіву 27.03.2002)
* Усівське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного
району, м. Чистякове Сталінської області. 80 од. зб.,1946–1959 рр. (до
Торезького міського архіву 27.03.2002)
* Грабовське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, м. Чистякове Сталінської області. 124 од. зб., 1950–
1959 рр. (до Торезького міського архіву 18.04.2001)
Виконавчий комітет Лисівської сільської ради народних депутатів,
с. Лисівка Красноармійського району Донецької області. 262 од. зб.,
1954–1985 рр............................................................................................ 92
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Виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопавлівка Красноармійського району Сталінської області.
36 од. зб., 1943–1954 рр.......................................................................... 92
Виконавчий комітет Зеленянської сільської ради депутатів трудящих,
с.Зеленянка Красноармійського району Сталінської області. 30 од. зб.,
1945–1954 рр............................................................................................92
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Виконавчий комітет Іванівської сільської ради народних депутатів,
с. Іванівка Красноармійського району Донецької області. 326 од. зб.,
1947–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Торезької міської ради народних депутатів, м. Торез Донецької області. 1126 од. зб., 1934–1939, 1943–1985 рр............88
Виконавчий комітет районної ради депутатів трудящих “Червона Зірка”, сел. “Червона зірка” міста Чистякове Сталінської області. 29 од. зб.,
1945–1959 рр............................................................................................88
Виконавчий комітет районної ради депутатів трудящих “Південна
група” міста Чистякове Сталінської області. 36 од. зб., 1936, 1944–
1958 рр......................................................................................................88
Виконавчий комітет Пелагіївської селищної ради народних депутатів,
смт. Пелагіївка міста Тореза Донецької області. 414 од. зб., 1946–
1982 рр......................................................................................................91
Виконавчий комітет Розсипненьскої селищної ради народних депутатів, смт. Розсипне міста Тореза Донецької області. 403 од. зб., 1957–
1985 рр......................................................................................................91
Виконавчий комітет районної ради депутатів трудящих станції Чистякове Сталінської області. 45 од. зб., 1944–1958 рр...............................88
* Чистяківський завод залізобетонної шахтної кріпи управління Промбудматеріалів і залізобетону Донецького раднаргоспу, м. Чистякове
Донецької області. 61 од. зб.,1946–1963 рр. (до Торезького міського
архіву 14.04.1988)
* Центральна збагачувальна фабрика “Киселівська” (ЦЗФ) комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 190 од. зб., 1950–
1969 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
* Геологорозвідувальна партія тресту “Артемвугіллягеологія”,
ст. Чистякове Сталінської області. 37 од. зб.,1946–1959 рр. (до Торезького міського архіву 18.04.2001)...........................................................
* Чистяківський міський промисловий комбінат тресту “Донецькбудкераміка”, м. Чистякове Донецької області. 41 од. зб., 1948–1965 рр.
(до Торезького міського архіву 14.04.1988)
Торезький міський комітет народного контролю, м. Торез Донецької
області. 419 од. зб., 1963–1990 рр......................................................... 112
Чистяківський державний драматичний театр ім. Маяковського,
м. Чистякове Донецької області. 32 од. зб., 1949–1963 рр................. 286
* Міське професійно-технічне училище №32 Донецького обласного
управління профтехосвіти, м. Торез Донецької області. 111 од. зб.,
1943–1975 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
Гірничопромислова школа №33 Сталінського обласного управління трудових резервів, м. Торез Сталінської області. 14 од. зб., 1947–
1959 рр.................................................................................................... 275
* Гірничопромислова школа №43 Сталінського обласного управління трудових резервів, м. Сніжне Сталінської області. 5 од. зб., 1955–
1959 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)..........................
* Міське ПТУ №61 Донецького обласного управління трудових резервів, м. Торез Донецької області. 45 од. зб., 1948–1965 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
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Виробниче об’єднання “Донецькзалізобетон” територіального будівельного об’єднання з будівництву промислових підприємств у
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Донецькій області Міністерства будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1422 од. зб., 1957–1989 рр......................................... 156
Виконавчий комітет Октябрської сільської ради народних депутатів,
с. Октябрське Добропільського району Донецької області. 257 од. зб.,
1943–1980 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Воздвиженківської сільської ради депутатів трудящих, с. Воздвиженка Красноармійського району Сталінської області. 34 од. зб., 1945–1958 рр...................................................................... 92
Колгосп ім. Артема Михайлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Калинове Селидівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1948,
1950, 1957,1958 рр................................................................................. 208
Виконавчий комітет Срібненської сільської ради народних депутатів
трудящих, с. Срібне Красноармійського району Донецької області. 343
од. зб., 1944–1985 рр............................................................................... 92
Виконавчий комітет Володимирівської сільської ради депутатів трудящих, с. Володимирівка Добропільського району Сталінської області.
40 од. зб., 1944–1954 рр.......................................................................... 92
Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Миролюбівка Красноармійського району Сталінської області.
41 од. зб., 1945–1960 рр.......................................................................... 92
*****
* Колгосп ім. Мічуріна Піщанської сільської ради депутатів трудящих,
с. Піщане Красноармійського району Донецької області. 32 од. зб.,
1953–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)..
* Колгосп “Комунар” Гришинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Гришине Красноармійського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1943–1950 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
*****
Колгосп “Червоний партизан” Криворізької сільської ради депутатів
трудящих, с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області.
82 од. зб., 1943–1971 рр......................................................................... 208
Колгосп “Червона зірка” Криворізької сільської ради депутатів трудящих, хутір Зелений Добропільського району Сталінської області.
34 од. зб., 1945–1955 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. 1-го Травня Криворізької сільської ради депутатів трудящих, с. Завидо-Кудашеве Добропільського району Донецької області.
107 од. зб., 1944–1971 рр. (до Добропільського державного районного
архіву 04.11.1996)
Колгосп ім. Петровського Юр’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Лиман Добропільського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1943–1949 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Червоний Прапор” Шидловської сільської ради депутатів
трудящих, с. Шидлове Добропільського району Сталінської області.
16 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
*****
* Колгосп “Правда” Добропільської сільської ради депутатів трудящих, с. Добропілля Добропільського району Донецької області.
96 од. зб., 1943–1971 рр. (до Добропільського державного районного
архіву 04.11.1996)
** Продовольчий магазин №2 при Донецькому губвійськкомі, ст. Микитівка Донецької губернії. 1 од. зб., 1920 р. до ф. Р-1183
Колгосп ім. Тельмана Красненської сільської ради депутатів трудящих, с. Коптєве Добропільського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Свердлова Красненської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Селидівського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1949–1958 рр.......................................................................................... 208
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Колгосп “Червона Армія” Красненської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Селидівського району Сталінської області. 11 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
* Рада народного господарства Луганського економічного адміністративного району, м. Луганськ, немає відомостей щодо обсягу фонду та
крайніх дат (до Ворошиловградського облдержархіву 01.05.1970)
* Колгосп ім. Жданова Шиловської сільської ради депутатів трудящих, с. Юр’ївка Добропільського району Донецької області. 75 од. зб.,
1950–1971 рр. (до Добропільського державного районного архіву
04.11.1996)
* Колгосп ім. Чапаєва Криворізької сільської ради депутатів трудящих, с. Новофедорівка Добропільського району Донецької області.
77 од. зб., 1944–1970 рр. (до Добропільського державного районного
архіву 04.11.1996)
* Колгосп ім. Свердлова Красненської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Красноармійського району Сталінської області. 103 од. зб.,
1945–1971 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
* Колгосп “Шлях Ілліча” Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Красноармійського району Сталінської області. 52 од. зб.,1944–1967 рр. (до Красноармійського районного архіву
17.06.97)
* Колгосп “Зоря комунізму” Новоторецької сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоторецьке Добропільського району Донецької області. 58 од. зб., 1950–1971 рр. (до Добропільського міського архіву
17.06.1997)
* Колгосп ім. Щорса Октябрської сільської ради депутатів трудящих,
с. Торецьке Добропільського району Донецької області. 101 од. зб.,
1943–1968 рр. (до Добропільського районного архіву 04.11.1997)
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Розо-Люксембургської сільської ради депутатів трудящих, с. Вільне Красноармійського району Донецької області. 54 од. зб., 1944–1964 рр............................................................... 208
Колгосп “Авангард” Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, с. Грузьке Добропільського району Сталінської області.
27 од. зб., 1944–1954 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Новоторецької сільської ради депутатів
трудящих, с. Никанорівка Добропільського району Донецької області. 75 од. зб., 1951–1971 рр. (до Добропільського районного архіву
04.11.1997)
*****
* Колгосп “Дружба” Удачненської сільської ради депутатів трудящих,
с. Удачне Красноармійського району Донецької області. 47 од. зб.,
1960–1969 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
* Редакція газети “Єнакієвський робітничий” Донецького обласного
управління друку, м. Єнакієве Донецької області. 93 од. зб., 1944–
1964 рр. (до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
* Колгосп ім. Суворова Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Красноармійського району Донецької області. 67 од. зб., 1950–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
* Колгосп ім. Карла Маркса Удачненської сільської ради депутатів трудящих, хутір Карла Маркса Красноармійського району Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1950 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
Колгосп ім. Димитрова Муравської сільської ради депутатів трудящих,
с. Муравка Красноармійського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1947–1959 рр.......................................................................................... 208
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* Колгосп ім. Жданова Удачненської сільської ради депутатів трудящих, с. Удачне Красноармійського району Сталінської області. 42 од. зб.,
1950–1959 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
Сталінська обласна контора із збуття рибної продукції Української
республіканської контори “Головрибзбут”, м. Сталіно Сталінської області. 46 од. зб., 1943–1955 рр............................................................... 242
* Колгосп ім. Куйбишева Октябрської сільської ради депутатів трудящих, с. Володимирівка Добропільського району Донецької області.
96 од. зб.,1950–1971 рр. (до Добропільського державного районного
архіву 04.11.1996)
* Колгосп “Перемога” Сергіївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Сергіївка Красноармійського району Донецької області. 77 од. зб.,
1951–1971 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
Колгосп “Кам’янка” Юр’ївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кам’янка Добропільського району Сталінської області. 14 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгоспи Сергіївської сільської ради депутатів трудящих Красноармійського району Сталінської області ( о.а.ф. ). 22 од. зб., 1947–
1958 рр.................................................................................................... 208
*****
* Районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Красноармійської районної ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 42 од. зб., 1943–1962 рр. (до Красноармійського державного районого архіву 23.08.1988)
* Колгосп “Донбас” Гришинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Гришине Красноармійського району Донецької області. 108 од. зб.,
1944–1971 рр. (до Красноармійського державного районого архіву
17.06.1997)
Колгосп ім. Орджонікідзе Криворізької сільської ради депутатів трудящих, хутір Ракша Добропільського району Сталінської області.
7 од. зб., 1943–1949 рр........................................................................... 208
Костянтинівський хімічний завод ім. 25-го з’їзду КПРС Міністерства
з виробництва мінеральних добрив СРСР, м. Костянтинівка Донецької
області. 1433 од. зб., 1943–1995 рр....................................................... 173
Птахофабрика “Добропільська” Донецького обласного спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів (Донецькптахопром), сел.
Маяк Красноармійського району Донецької області. 52 од. зб., 1943–
1965 рр..................................................................................................... 205
Селидівський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Селидове Донецької області. 96 од. зб., 1956–
1968 рр..................................................................................................... 342
Радгосп “Ударник” Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Новоолександрівка Красноармійського району Донецької області. 149 од. зб., 1943–1973 рр........................................... 200
Відділ з будівництва в колгоспах виконкому Красноармійської районної ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Красноармійського
району Донецької області. 30 од. зб., 1949–1958 рр........................... 220
Виконавчий комітет Піщанської сільської ради народних депутатів,
с. Піщане Красноармійського району Донецької області. 294 од. зб.,
1943–1980 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Удачненьської сільської ради народних депутатів,
с. Удачне Красноармійського району Донецької області. 351 од. зб.,
1943, 1945–1985 рр..................................................................................92
Виконавчий комітет Красненьської сільської ради народних депутатів,
с. Красне Красноармійського району Донецької області. 359 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
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Виконавчий комітет Гришинської сільської ради народних депутатів,
с. Гришине Красноармійського району Донецької області. 266 од. зб.,
1946–1985 рр............................................................................................ 92
* Харцизький машинобудівний завод Міністерства будівельного, дорожнього і комунального машинобудування СРСР, м. Харцизьк Донецької області. 168 од. зб.,1943–1957 рр. (до Харцизського державного районного архіву 21.08.1989)
*****
Дзержинська районна сільськогосподарська інспекція Сталінського
обласного управління сільського господарства, с. Новгородське Дзержинського району Сталінської області. 8 од. зб., 1958–1961 рр........ 196
* Шахта “Степова” Артемівського відділення “Союзрадгосппостачання” Міністерства радгоспів СРСР, м. Дзержинськ Сталінської
області. 34 од. зб., 1946–1951 рр. (до Дзержинського міського архіву
17.10.1994)
Торговий відділ виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Сталінської області. 33 од. зб., 1944–1958 рр.231
Відділ народної освіти виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 69 од. зб., 1944–
1962 рр.................................................................................................... 264
* Дзержинська шахта з видобутку вугілля “Облкоопбудторгу”, м. Дзержинськ Сталінської області. 35 од. зб.,1947–1953 рр. (до Дзержинського міського архіву 17.10.1994)
Відділ культури виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 9 од. зб., 1945–1968 рр......283
Дзержинська районна інспектура держстатистики Сталінського обласного статуправління, м. Дзержинськ Донецької області. 180 од. зб.,
1944–1963 рр.......................................................................................... 128
Виконавчий комітет Дружбовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дружба Костянтинівського району Донецької області. 17 од. зб.,
1963–1965 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Кіровської селищної ради народних депутатів,
смт. Кірове Дзержинської міськради Донецької області. 274 од. зб.,
1948–1985 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Залізняньської селищної ради депутатів трудящих, смт. Залізне Дзержинського району Донецької області. 30 од. зб.,
1943–1962 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Щербинівської селищної ради народних депутатів, смт. Щербинівка Дзержинської міськради Донецької області.
261 од. зб., 1948–1985 рр......................................................................... 91
Виконавчий комітет Новгородської селищної ради народних депутатів,
смт. Новгородське Дзержинської міськради Донецької області. 328 од.
зб., 1944–1985 рр...................................................................................... 91
Виконавчий комітет Артемівської міської ради депутатів трудящих,
м. Артемове Дзержинської міськради Донецької області. 374 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................87
Виконавчий комітет Дзержинської міської ради народних депутатів, м.
Дзержинськ Донецької області. 1182 од. зб., 1944–1985 рр.................87
Виконавчий комітет Дзержинської районної ради депутатів трудящих,
м. Дзержинськ Донецької області. 184 од. зб., 1943–1962 рр..............85
Дзержинський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Дзержинськ Донецької області. 248 од. зб.,
1944–1970 рр.......................................................................................... 342
Колгосп ім. Рози Люксембург Розо-Люксембургської сільської ради
депутатів трудящих, с. Рози Люксембург Добропільського району
Сталінської області. 16 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
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Колгосп “20 років Жовтня” Ворошилівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Ворошилівка Добропільського району Сталінської області. 24 од. зб., 1944–1950 рр.................................................................... 208
Колгосп “Країна Рад” Красненської сільської ради депутатів трудящих, хутір Берестовий Добропільського району Сталінської області.
14 од. зб., 1946–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Червоний орач” Красненської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Добропільського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1945–1949 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Праця білорусів” Юр’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Юр’ївка Добропільського району Сталінської області.
11 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Племінний птахорадгосп ім. Чкалова Міністерства радгоспів УРСР,
ст. Желанна Авдіївського району Донецької області. 39 од. зб., 1943–
1964 рр.................................................................................................... 200
* Селидівське районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, м. Селидове Донецької області. 185 од. зб., 1943–1975 рр.
(до Селидівського міського архіву 07.07.2003)
Курахівська державна районна електрична станція (ДРЕС) виробничого енергетичного об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, м. Курахове Мар’їнського району Донецької
області. 814 од. зб., 1944–1989 рр......................................................... 164
Виконавчий комітет Новотроїцької сільської ради народних депутатів, с. Новотроїцьке Красноармійського району Донецької області.
340 од. зб., 1943–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Гірницької міської ради народних депутатів, м.
Гірник Селидівської міськради Донецької області. 360 од. зб., 1958–
1985 рр......................................................................................................87
Селидівський районний відділ охорони здоров’я виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, с. Селидове Селидівського
району Сталінської області. 39 од. зб., 1944–1956 рр......................... 254
Відділ соціального забезпечення виконкому Селидівської районної
ради депутатів трудящих, с. Селидове Селидівського району Донецької області. 23 од. зб., 1948–1962 рр..................................................... 310
Відділ народної освіти виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове Селидівського району Донецької області.
96 од. зб., 1950–1962 рр......................................................................... 264
* Фінансовий відділ виконкому Селидівської районної ради депутатів
трудящих, м. Селидове Селидівського району Донецької області. 585
од. зб.,1943–1963 рр. (до Селидівського міського архіву 07.07.2003)
Старший економіст з торгівлі при виконкомі Селидівської районної
ради депутатів трудящих, м. Селидове Сталінського району Донецької
області. 23 од. зб., 1952–1962 рр........................................................... 230
Відділ колгоспного будівництва виконкому Селидівської районної ради
депутатів трудящих, м. Селидове Селидівського району Сталінської
області. 60 од. зб., 1945–1960 рр........................................................... 220
Відділ комунального господарства виконкому Селидівської районної
ради депутатів трудящих, с. Селидівка Сталінської області. 14 од. зб.,
1948–1955 рр.......................................................................................... 224
Відділ культури виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області. 30 од. зб., 1946–1962 рр..... 283
Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької
області. 54 од. зб., 1945–1962 рр........................................................... 186
Виконавчий комітет Курахівської міської ради народних депутатів,
м. Курахове Мар’їнського району Донецької області. 271 од. зб., 1957–
1980 рр.................................................................................................... 88
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* Колгосп “Родіна” Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих,
с. Успенівка Красноармійського району Донецької області. 89 од. зб.,
1943–1971 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
* Ордена Трудового Червоного Прапора трест “Донецькшахтобуд”
комбінату “Донецькшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1602 од. зб., 1943–1982 рр. (до
Ордена Трудового Червоного Прапора тресту “Донецькшахтобуд”
комбінату “Донецькшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області 15.09.1998)
Планова комісія виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області. 116 од. зб., 1943–1962 рр... 126
Головне управління сільського господарства і продовольства Донецької облдержадміністрації, м. Донецьк Донецької області. 5828 од. зб.,
1936, 1940, 1941, 1943-2000 рр............................................................. 195
* Редакція газети “Зоря комунізму” Донецького обласного газетного
видавництва, м. Селидове Донецької області. 54 од. зб.,1943–1962 рр.
(до Селидівського міського архіву 13.02.1985)
Донецький державний педагогічний інститут, філія Харківського державного університету Міністерства вищої та середньої спеціальної
освіти УРСР, м. Донецьк Донецької області. 709 од. зб., 1937–1941,
1943–1965 рр.......................................................................................... 268
* Шахта №43 “Курахівка” тресту “Селидоввугілля” комбінату “Сталінвугілля”, сел. Курахівка Селидівського району Сталінської області.
17 од. зб.,1944–1958 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Шахта №42 “Курахівка” тресту “Селидоввугілля” комбінату “Сталінвугілля”, м. Гірник Селидівського району Донецької області. 397 од. зб.,
1947–1968 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Шахта №2 “Новогродівка” тресту “Селидоввугілля”, м. Новогродівка міста Селидове Донецької області. 373 од. зб., 1951–1970 рр. (до
Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №1 з виробничим навчанням Селидівського райвідділу народної освіти, м. Селидове
Донецької області. 22 од. зб., 1949–1960 рр. (до Відділу народної освіти виконкому Селидівської міської Ради 05.03.1980)
* Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №1 Селидівського міського відділу народної освіти, м. Гірник Селидівського
району Сталінської області. 87 од. зб., 1947–1963 рр. (до Відділу народної освіти виконкому Селидівської міської Ради 05.03.1980)
* Гірницька восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №3 Селидівського міського відділу народної освіти, м. Гірник Селидівського району Донецької області. 33 од. зб.,1949–1963 рр. (до Селидівського міського відділу народної освіти 05.03.1980)
Радгосп №6 “Металург” Сталінського тресту овочемолочних радгоспів, с. Новоєлизаветівка Селидівського району Сталінської області.
17 од. зб., 1944–1952 рр......................................................................... 200
Радгосп “Червоноармієць” Красноармійського районного агропромислового об’єднання, сел. Перше Травня Красноармійського району
Донецької області. 331 од. зб., 1943–1986 рр...................................... 200
* Шахтоуправління №10 комбінату “Красноармійськвугілля”, смт. Курахівка міста Селидове Донецької області. 347 од. зб., 1943–1970 рр.
(до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Донецький трест їдалень і ресторанів обласного управління торгівлі
виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк
Донецької області. 343 од. зб., 1943–1966 рр...................................... 232
*****
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Донецьке обласне управління постачання й збуту Головного управління по матеріально-технічному постачанню при Раді Міністрів УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 121 од. зб., 1957–1975 рр.................. 240
ТОВ Агрофірма “Преображеніє”, с. Срібне Красноармійського району
Донецької області. 493 од. зб., 1943–2002 рр...................................... 209
* Колгосп ім. Леніна Шиловської сільської ради депутатів трудящих,
с. Леніна Добропільського району Донецької області. 102 од. зб.,
1943–1971 рр. (до Добропільського державного районного архіву
04.11.1996)
Виконавчий комітет Селидівської міської ради народних депутатів,
м. Селидове Донецької області. 828 од. зб., 1957–1985 рр.................. 88
База постачання Донецького обласного відділу народної освіти, м. Донецьк Донецької області. 171 од. зб., 1944–1962 рр........................... 242
Виконавчий комітет Соцмістечкової селищної ради депутатів трудящих, смт. Соцмістечко Селидівського району Сталінської області.
85 од. зб., 1947–1958 рр........................................................................... 91
Селидівська районна лікарня Донецького обласного відділу охорони
здоров’я, м. Селидове Селидівського району Донецької області. 65 од. зб.,
1945–1962 рр.......................................................................................... 254
Колгосп “Радянська Україна” Селидівської міськради, м. Селидове
Донецької області. 25 од. зб., 1951–1966 рр........................................ 208
* Комбінат комунальних підприємств відділу комунального господарства виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих,
м. Селидове Донецької області. 15 од. зб., 1956–1962 рр. (до Селидів
ського міського архіву 07.02.1979)
* Курахівське училище механізації сільського господарства №4 Ста
лінського обласного управління трудових резервів, сел. Соцмістечко
Селидівського району Сталінської області. 64 од. зб., 1945–1966 рр.
(до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
Державний союзно-республіканський трест “Артемшахтобудмонтаж”
комбінату “Артемшахтобуд” Сталінського раднаргоспу, м. Горлівка
Сталінської області. 33 од. зб., 1957–1959 рр...................................... 222
Трест “Південспецтехмонтаж” Управління “Головсантехспецбуд” Міністерства будівництва паливних підприємств, м. Харків. 22 од. зб.,
1944–1948 рр.......................................................................................... 222
Трест “Донецькшахтобудмонтаж” ім. 50-річчя Радянської України
комбінату “Донецькшахтобуд” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1135 од. зб., 1946–1981 рр..... 222
*****
* Шахта ім. Будьоного тресту “Донбудматеріали”, ст. Деконська Артемівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1957 рр. (до
Артемівського міського архіву 28.02.1983)
*****
* Шахта №2 ім. Карла Лібкнехта управління “Головсіль” Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, сел. Карла Лібкнехта
Артемівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1948–1955 рр. (до
Шахти №2 ім. Карла Лібкнехта управління “Головсіль” Міністерства
промисловості продовольчих товарів СРСР, сел. Карла Лібкнехта Артемівського району 16.07.1990)
* Шахта №1 ім. Карла Лібкнехта управління “Головсіль” Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, сел. Карла Лібкнехта
Артемівського району Сталінської області. 5 од. зб.,1951–1954 рр. (до
Шахти №1 ім. Карла Лібкнехта управління “Головсіль” Міністерства
промисловості продовольчих товарів СРСР, сел. Карла Лібкнехта Артемівського району 16.07.1990)
*****
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Артемівське ордена Трудового Червоного Прапора виробниче об’єднання соляної промисловості “Артемсіль” Українського промислового
об’єднання соляної промисловості (Укрсільпром) Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Карло-Лібкнехтівськ Артемівської міськради Донецької області. 966 од. зб., 1945–1990 рр........................... 178
Управління дороги Харків-Ростов Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Артемівськ Сталінської області.
81 од. зб., 1952–1958 рр......................................................................... 185
* Часов-Ярське рудоуправління “Укрголоввогнеупор” Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Часов-Яр Артемівського району Сталін
ської області. 68 од. зб., 1944–1959 рр. (до Часов-Ярського рудоуправління “Укрголоввогнеупор” Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Часов-Яр Артемівського району 14.12.1982)
* Завод вогнетривких виробів ім. Орджонікідзе головного управління вогнетривкої промисловості Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Часов-Яр Артемівського району Сталінської області. 334 од. зб.,
1943–1959 рр. (до Заводу вогнетривких виробів ім. Орджонікідзе головного управління вогнетривкої промисловості Міністерства чорної
металургії УРСР, м. Часов-Яр Артемівського району 14.12.1982)
* Шамотний завод №2 ім. Артема Головного управління вогнетривкої промисловості Міністерства металургійної промисловості СРСР,
м. Часов-Яр Артемівського району Сталінської області. 5 од. зб.,1944–
1949 рр. (до Артемівського міського архіву 28.02.1983)
* Школа фабрично-заводського навчання №350 Краматорського міського управління Міністерства трудових резервів СРСР, м. Часов-Яр
Артемівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1945–1950 рр.
(до СПТУ № 77 м. Часов-Яр 16.07.1990)
Артемівський державний український музично-драматичний театр,
м. Артемівськ Донецької області. 86 од. зб., 1945–1963 рр............... 286
* Часов-Ярська школа фабрично-заводського навчання №274 Краматорського міського управління Міністерства трудових резервів СРСР,
м. Часов-Яр Артемівського району Сталінської області. 20 од. зб.,
1947–1948 рр. (до СПТУ № 77 м. Часів-Яр 16.07.1990)
* Донецький гіпсовий рудник управління будматеріалів і залізобетону Сталінського раднаргоспу, ст. Пшенична Артемівського району
Сталінської області. 30 од. зб.,1943–1957 рр. (до Донецького гіпсового
рудника управління будматеріалів і залізобетону Сталінського раднаргоспу, ст. Пшенична Артемівського району 06.07.1989)
* Білокаменський шамотний завод тресту “Вогнеупорнеруд” управління металургійної промисловості Донецького раднаргоспу, смт.Білокаменка Артемівського району Донецької області. 100 од. зб., 1945–
1963 рр. (до Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Костянтинівське районне управління “Донбасводтресту” Міністерства чорної металургії, сел. Клебан-Бик Костянтинівського району
Сталінської області. 115 од. зб., 1943–1964 рр. (до Костянтинівського
районного управління “Донбасводтресту” Міністерства чорної металургії, сел. Клебан-Бик Костянтинівського району 24.02.1984)
Державний машинобудівний завод “Перемога праці” Всесоюзного
промислового об’єднання вугільного машинобудування (Союзвуглемаш) Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Артемівськ Донецької області. 820 од. зб., 1943–1981 рр........................................... 171
* Артемівський гіпсовий рудник головного управління гіпсової промисловості Міністерства промисловості будівельних матеріалів,
м. Артемівськ Сталінської області. 19 од. зб., 1948–1956 рр. (до Артемівського алебастрового комбінату 06.07.1989)
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* Артемівський алебастровий комбінат управління промбудматеріалів
Донецького раднаргоспу, м. Артемівськ Донецької області. 112 од. зб.,
1944–1963 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1980)
* Деконський комбінат будівельних деталей тресту “Індустбуд” управління промисловості будівельних матеріалів Донецького раднаргоспу, м. Артемівськ Донецької області. 93 од. зб., 1955–1964 рр. (до
Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Часов-Ярська школа фабрично-заводського навчання №24 Сталін
ського обласного управління Міністерства трудових резервів, м. ЧасовЯр Артемівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1954–1956 рр.
(до Часов-Ярського професійно-технічного училища 11.05.1981)
* Часов-Ярська школа фабрично-заводського навчання №353 Сталін
ського обласного управління Міністерства трудових резервів, м. Часов-Яр Артемівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1948,
1949 рр. (до СПТУ № 77 м. Часов-Яр 16.07.1990)
* Часов-Ярська школа фабрично-заводського навчання №18 Сталін
ського обласного управління Міністерства трудових резервів, м. ЧасовЯр Артемівського району Сталінської області. 34 од. зб., 1944–1951 рр.
(до СПТУ № 77 м. Часов-Яр 16.07.1990)
* Часов-Ярська школа фабрично-заводського навчання №164 Сталін
ського обласного управління Міністерства трудових резервів, м. Часов-Яр Сталінської області. 57 од. зб., 1946–1954 рр. (до СПТУ № 77
м. Часов-Яр 16.07.1990)
Донбаське топографо-маркшейдерське підприємство “Донбасмаркшейдерія” Головного управління геодезії, картографії та кадастра при
кабинеті Міністрів України, м. Артемівськ Донецької області. 397 од. зб.,
1944–1990 рр......................................................................................... 147
* Артемівське рудоуправління гіпсових підприємств Міністерства
житло-цивільного будівництва УРСР, м. Артемівськ Сталінської області. 166 од. зб.,1944–1952 рр. (до Артемівського міського архіву
09.09.1991)
*****
Відділ охорони здоров’я виконкому Артемівської міської ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 187 од. зб., 1946–
1969 рр.................................................................................................... 254
* Артемівське спеціальне ремісниче училище №2 Сталінського обласного управління Міністерства трудових резервів СРСР, м. Артемівськ
Сталінської області. 33 од. зб., 1943–1953 рр. (до СПТУ № 5 м. Артемівськ 16.07.1990)
* Школа фабрично-заводського навчання №122 Сталінського обласного управління Міністерства трудових резервів СРСР, м. Часов-Яр
Артемівського району Сталінської області. 24 од. зб., 1946–1950 рр.
(до СПТУ № 77 м. Часів-Яр 16.07.1990)
* Дирекція споруджуваного заводу сухої штукатурки і кар’єру гіпсового каменю тресту будівельних матеріалів №83 Міністерства будівництва СРСР, ст. Деконська Артемівського району Сталінської області.
6 од. зб.,1951–1954 рр. (до Артемівського міського архіву 28.02.1983)
* Алебастровий комбінат ім. Островського Донецького раднаргоспу,
сел. Алебастровий Артемівського району Донецької області. 57 од. зб.,
1943–1963 рр. (до Артемівського міського архіву 04.02.1985)
Артемівська міська рада ветеранів праці виконкому Артемівської міської ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 16 од. зб.,
1959–1963 рр.......................................................................................... 351
* Михайлівське шахтоуправління тресту будівельних матеріалів Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР, ст. Деконська Артемівського району Сталінської області.
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10 од. зб., 1951–1955 рр. (до Михайлівського шахтоуправління тресту
будівельних матеріалів Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР, ст. Деконська Артемівського
району 14.11.1990)
Єнакієвський український музично-драматичний театр, м. Єнакієве
Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1947 рр........................................ 286
* Сталінський український державний драматичний театр, м. ДжалалАбад Киргизької РСР. 4 од. зб.,1942–1944 рр. (до Донецького музичнодраматичного театру 13.04.1983)
Народний суд 1-ї дільниці міста Горлівки Сталінської області. 1874 од. зб.,
1944–1952 рр.......................................................................................... 117
Колгосп ім. Петровського Калінінської сільської ради депутатів трудящих, хутір Гурти Горлівського району Сталінської області. 41 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Шахта “Кондратівка” тресту “Калінінвугілля” і її шахтний комітет,
м. Горлівка Донецької області. 323 од. зб., 1944–1965 рр.................. 143
Шахта “Орлівка” управління паливної промисловості виконкому Орловської обласної ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 96 од. зб., 1947–1967 рр............................................................... 143
Державний кам’яновугільний трест “Селидоввугілля” комбінату
“Донецьквугілля”, м. Селидове Донецької області. 786 од. зб., 1953–
1970 рр.................................................................................................... 143
* Шахта №3 “Новогродівка” тресту “Селидоввугілля”, м. Новогродівка міста Селидове Донецької області. 232 од. зб., 1953–1963 рр. (до
Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Курахівський завод залізобетонних виробів і конструкцій тресту
“Донбасбудіндустрія”, м. Курахове міста Селидове Донецької області.
320 од. зб., 1954–1963 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 07.03.1985)
* Шахта №1 “Гострий” тресту “Селидоввугілля”, сел. Гостре Селидівського району Донецької області. 94 од. зб., 1956–1962 рр. (до
Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Колгосп ім. Сталіна Красненської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Берестки Селидівського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1945–1951 рр.......................................................................................... 208
*****
*****
* Шахта №1 “Новогродівка” тресту “Селидоввугілля”, м. Новогродівка міста Селидове Донецької області. 187 од. зб., 1949–1964 рр. (до
Селидівського міського архіву 30.01.1990)
* Котельно-механічний завод тресту “Донбасенергобуд” Міністерства
будівництва електростанцій СРСР, м. Курахове Селидівського району
Сталінської області. 79 од. зб.,1948–1960 рр. (до Котельно-механічного заводу тресту “Донбасенергобуд” Міністерства будівництва електростанцій СРСР, м. Курахове Селидівського району 09.11.1982)
* Селидівський районний комітет профспілки працівників освіти,
вищої школи і наукових установ, с. Селидівка Селидівського району
Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1963 рр. (до Селидівського районного комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових
установ, с. Селидівка Селидівського району 30.01.1990)
Селидівський районний комітет профспілки медичних працівників,
м. Селидове Донецької області. 8 од. зб., 1955–1993 рр.................... 344
Виконавчий комітет Новогродівскої міської ради народних депутатів,
м. Новогродівка Селидівської міськради Донецької області. 300 од. зб.,
1958–1985 рр............................................................................................88
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Виконавчий комітет Новогродівскої селищної ради депутатів трудящих, смт. Новогродівка Селидівського району Сталінської області.
64 од. зб., 1950–1958 рр...........................................................................91
* Сталінське спеціалізоване шахтобудівне управління “Сталінпідземгідромеханізація” комбінату “Сталінвугілля” РНГ Сталінського економічного адміністративного району, сел. Цукурине Селидівського
району Сталінської області. 8 од. зб.,1955–1959 рр. (до Селидівського
міського архіву 24.06.1991)
*****
* Селидівська міська рада добровільного спортивного товариства
“Авангард” Донецької обласної ради профспілок, м. Селидове Донецької області. 47 од. зб.,1957–1966 рр. (до Селидівського міського
архіву 07.02.1979)
*****
Костянтинівський завод високовольтної апаратури Донецького науково-виробничого об’єднання “Вибуховозахищене електрообладнання”
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Костянтинівка
Донецької області. 343 од. зб., 1949–1980 рр...................................... 166
* Селидівський міський комітет профспілки працівників держустанов,
м. Селидове Донецької області. 9 од. зб., 1963–1965 рр. (до Селидів
ського міського архіву 30.01.1990)
*****
* Селидівський районний промисловий комбінат Сталінського обласного управління місцевої і паливної промисловості, м. Селидове
Сталінської області. 8 од. зб., 1946–1960 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Селидівська районна інспектура держстатистики Донецького облсатуправління, м. Селидове Донецької області. 93 од. зб., 1943–1963 рр. 128
Виконавчий комітет Цукуринської селищної ради народних депутатів,
смт. Цукурине Селидівської міськради Донецької області. 261 од. зб.,
1956–1985 рр........................................................................................... 91
*****
* Шахта №105 спеціалізованого тресту “Гідровугілля”, смт. Цукурине
Селидівської міськради Донецької області. 178 од. зб., 1957–1968 рр.
(до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
*****
* Шахта №40 “Курахівка” комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Гірник міста Селидове Донецької області. 412 од. зб., 1944–1971 рр. (до
Селидівського міського архіву 30.01.1990)
Виконавчий комітет Лісівської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Лісівка Селидівського району Донецької області. 64 од. зб., 1958–
1962 рр......................................................................................................91
** Колгосп “Червоний орач” Молотовської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Нова Україна Селидівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1948–1950 рр. до ф. Р-3778
** Колгосп ім. Калініна Молотовської сільської ради депутатів трудящих, хутір Новоандріївка Селидівського району Сталінської області.
6 од. зб., 1947–1950 рр. до ф. Р-3778
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №2 Селидів
ського райвідділу народної освіти, м. Курахове Селидівського району
Сталінської області. 62 од. зб., 1947–1960 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
*****
* Курахівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
№1 з виробничим навчанням, сел. Курахівка Селидівського району
Донецької області. 70 од. зб., 1944–1963 рр. (до Відділу народної освіти Селидівської міської ради 05.03.1980)
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* Управління районного архітектора виконкому Селидівської районної
ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області. 108 од. зб.,
1955–1962 рр. (до Селидівського міського архіву 07.07.2003)
Донецьке відділення акціонерного товариства “Всеросійський синдикат швейної промисловості”, м. Бахмут Донецької губернії. 20 од. зб.,
1923–1926 рр.......................................................................................... 158
* Горлівський хлібозавод Сталінського тресту “Укрголовхліб”, м. Горлівка Сталінської області. 59 од. зб., 1945–1962 рр. (до Горлівського
хлібозаводу Сталінського тресту “Укрголовхліб”, м. Горлівка Донецької області 10.09.1981)
Селидівська районна інспекція сільського господарства Сталінського
обласного управління сільського господарства, м. Селидове Сталін
ської області. 19 од. зб., 1958–1961 рр................................................. 196
Народний суд 1-ї дільниці, м. Селидове Сталінської області. 1098 од. зб.,
1943–1960 рр.......................................................................................... 117
*****
* Загальноосвітня середня школа робочої молоді при ВТК №82 Селидівського райвідділу народної освіти, сел. Гостре Селидівського
району Донецької області. 16 од. зб., 1960–1963 рр. (до Селидівського
міського архіву 07.02.1979)
Управління сільського господарства і заготівель виконкому Селидів
ської районної ради депутатів трудящих, с. Селидівка Селидівського
району Сталінської області. 70 од. зб., 1943–1953 рр......................... 196
*****
Горлівський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний
завод ім. Кірова Союзвуглемаша Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Горлівка Донецької області. 998 од. зб., 1943–1980 рр...170
* Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа Селидів
ського райвідділу народної освіти, сел. Гостре Селидівського району
Донецької області. 24 од. зб., 1958–1966 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Цукуринська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Селидівського райвідділу народної освіти, сел. Цукурине Селидівського району Донецької області. 41 од. зб., 1946–1963 рр. (до
Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Новогродівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа №1 Селидівського райвідділу народної освіти, сел. Новогродівка Селидівського району Донецької області. 35 од. зб.,1953–1963 рр.
(до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Новогродівська середня школа робочої молоді Селидівського райвідділу народної освіти, м. Новогродівка Селидівського району Донецької області. 38 од. зб.,1953–1964 рр. (до Селидівського міського архіву
07.02.1979)
* Селидівська середня школа робочої молоді Селидівського райвідділу народної освіти, м. Селидове Донецької області. 10 од. зб., 1955–
1964 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Новогродівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа №2 Селидівського райвідділу народної освіти, м. Новогродівка
Селидівського району Донецької області. 42 од. зб., 1958–1963 рр. (до
Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Новогродівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа Селидівського райвідділу народної освіти, м. Новогродівка Селидів
ського району Донецької області. 81 од. зб., 1949–1964 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Середня школа робочої молоді Селидівського райвідділу народної
освіти, м. Гірник Селидівського району Сталінської області. 27 од. зб.,
1953–1963 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
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* Загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат Селидівського
міського відділу народної освіти, м. Гірник Донецької області. 6 од. зб.,
1963 р. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
*****
* Гірницька загальноосвітня трудова політехнічна школа Селидівського районного відділу народної освіти, м. Гірник Селидівського району
Донецької області. 29 од. зб.,1954–1963 рр. (до Відділу народної освіти
Селидівської міської ради 05.03.1980)
* Курахівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
Селидівського районного відділу народної освіти, сел. Курахівка Селидівського району Донецької області. 25 од. зб.,1952–1963 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Курахівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа Селидівського районного відділу народної освіти, м. Селидове Донецької області. 19 од. зб., 1956–1963 рр. (до Селидівського міського
архіву 07.02.1979)
*****
* Курахівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №2 Селидівського районногоі відділу народної освіти, сел. Курахівка Селидівського району Донецької області. 36 од. зб., 1952–1963 рр.
(до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Курахівська середня школа робочої молоді Селидівського районного відділу народної освіти, сел. Курахівка Селидівського району
Сталінської області. 52 од. зб., 1946–1963 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
*****
* Будівельне управління №3 тресту “Красноармійськвугілля”, м. Гірник Селидівського району Донецької області. 44 од. зб., 1954–1965 рр.
(до Селидівського міського архіву 12.03.1985)
* Гродівський цегельний завод тресту “Сталінбудкераміка”, сел.
Гродівка Селидівського району Сталінської області. 31 од. зб., 1955–
1960 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
* Гірничопромислова школа №70 Горлівського міського управління
Міністерства трудових резервів СРСР, сел. Новогродівка Красноармійського району Сталінської області. 23 од. зб., 1947–1951 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Радгосп “Селидівський” Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Новоєлизаветівка Красноармійського району
Донецької області. 103 од. зб., 1950–1969 рр...................................... 200
*****
* Будівельне управління №2 тресту “Красноармійськвугілля”, м. Новогродівка Селидівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1954–
1957 рр. (до Селидівського міського архіву 12.03.1985)
** Колгосп “Червоний хлібороб” Молотовської сільської ради депутатів трудящих, хутір Троїцький Селидівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1947–1949 рр. до ф. Р-3778
* Лісівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа Селидівського міського відділу народної освіти, сел. Лісівка Селидів
ського району Донецької області. 13 од. зб., 1957–1963 рр. (до Селидів
ського міського архіву 07.02.1979)
* Селидівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
№2 Селидівського міського відділу народної освіти, м. Селидове Донецької області. 29 од. зб., 1950–1963 рр. (до Селидівського міського
архіву 07.02.1979)
* Селидівська загальноосвітня трудова політехнічна школа №2 Селидівського міського відділу народної освіти, сел. Лісівка Донець-
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кої області. 54 од. зб.,1957–1966 рр. (до Відділу народної освіти Селидівської міської ради 05.03.1980)
Колгосп “Більшовик” Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих, с. Нововасилівка Селидівського району Сталінської області.
10 од. зб., 1945–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Молотова Молотовської сільської ради депутатів трудящих, хутір Молотова Селидівського району Сталінської області.
10 од. зб., 1943–1955 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Петровського Пустинської сільської ради депутатів трудящих, хутір Жовте Селидівського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Комсомолець” Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих, с. Новоолександрівка Селидівського району Сталінської області.
4 од. зб., 1946–1949 рр........................................................................... 208
Колгосп “Ленінський шлях” Петрівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Петрівка Красноармійського району Донецької області.
55 од. зб., 1944–1966 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Молотовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ворошилівка Селидівського району Сталінської області. 25 од. зб.,
1945–1955 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Пустинської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Новоолексіївка Селидівського району Сталінської області.
10 од. зб., 1948–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Леніна Пустинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Петрівка Селидівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1944–
1950 рр.................................................................................................... 208
* Середня школа робочої молоді Селидівського райвідділу народної освіти, сел. Лісівка Селидівського району Донецької області.
23 од. зб., 1958–1963 рр. (до Селидівського міського архіву
07.02.1979)
Селидівський міський комітет партійно-державного контролю, м. Селидове Донецької області. 157 од. зб., 1963–1981 рр......................... 112
* 3-я будівельно-відбудовна дільниця тресту транспортного будівництва Донбасу “Донбастрансбуд”, ст. Слов’янськ Сталінської області.
19 од. зб., 1944–1958 рр. (до Артемівського міського архіву
22.06.1993)
* Селидівський міський комітет Добровільного спортивного товариства сприяння армії, авіації і флоту, м. Селидове Донецької області.
21 од. зб.,1960–1965 рр. (до Селидівського міського архіву 07.02.1979)
Колгосп ім. Харківського тракторного заводу Новотроїцької сільської
ради депутатів трудящих, хутір Новооленівка Селидівського району
Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Колгосп ім. Революційної Військової Ради Новотроїцької сільської
ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Селидівського району
Сталінської області. 17 од. зб., 1944–1950 рр...................................... 208
* Артемівський завод “Доріндустрія” Республіканського виробничого тресту “Укрдорбудіндустрія” Міністерства будівництва й експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 209 од.
зб., 1947–1972 рр. (до Артемівського заводу “Шляхіндустрія”, м. Артемівськ Донецької області 24.03.1993)
* Артемівський завод будівельної кераміки Донецького раднаргоспу,
м. Артемівськ Донецької області. 175 од. зб., 1948–1964 рр. (до Артемівського заводу будівельної кераміки Донецького раднаргоспу,
м. Артемівськ Донецької області 24.05.1983)
* Будівельна відбудовна дільниця тресту “Донбастрансбуд”, м. Артемівськ Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1958 рр. (до Будівельної
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відбудовної дільниці тресту “Донбастрансбуд”, м. Артемівськ Донецької області 29.10.1990)
* Учбово-виробниче підприємство Слов’янського міського відділу
Українського товариства сліпих Міністерства соцзабезпечення УРСР,
м. Слов’янськ Донецької області. 24 од. зб.,1953–1963 рр. (до Учбово-виробничого підприємства Слов’янського міського відділу Українського товариства сліпих Міністерства соцзабезпечення УРСР,
м. Слов’янськ Донецької області 16.03.1979)
* Технічне училище №16 Сталінського облуправління трудових резервів, м. Слов’янськ Донецької області. 56 од. зб., 1945–1962 рр. (до
Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
* Слов’янське районне управління “Донбасводтресту”, сел. Донецький Слов’янського району Донецької області. 62 од. зб., 1955–1965 рр.
(до Слов’янського державного районного архіву 05.05.1985)
Слов’янська Державна районна електростанція (ДРЕС) ім. 50-річчя
Великої Жовтневої соціалістичної революції виробничого енергетичного об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, смт. Миколаївка міста Слов’янськ Донецької області.
996 од. зб., 1951–1981 рр....................................................................... 164
* Шидловський крейдовапняний завод “Червоний будівельник” тресту “Сталіннерудбуддеталь”, ст. Шидловка Слов’янського району
Сталінської області. 35 од. зб., 1945–1960 рр. (до Шидловського крейдовапняного заводу “Червоний будівельник” 16.03.1979)
Виконавчий комітет Миколаївської селищної ради народних депутатів,
смт. Миколаївка Слов’янської міськради Донецької області. 428 од. зб.,
1956–1985 рр............................................................................................91
Народний суд 1-ї дільниці міста Слов’янська Сталінської області.
4071 од. зб., 1944–1960 рр..................................................................... 117
Слов’янська територіальна рада по управлінню курортами профспілок Української республіканської ради з управління курортами,
м. Слов’янськ Донецької області. 683 од. зб., 1945–1985 рр............. 258
Харківське територіальне управління курортів, санаторіїв і будинків
відпочинку Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Харків. 124 од. зб.,
1956–1959 рр.......................................................................................... 259
* Масложировий комбінат “Укрголовросжирмасло” Міністерства
харчової промисловості УРСР, м. Слов’янськ Донецької області.
214 од. зб., 1944–1968 рр. (до Слов’янського міського архіву 03.07.1980)
Відділ охорони здоров’я виконкому Слов’янської міської ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 121 од. зб., 1943–
1967 рр..................................................................................................... 254
Фінансовий відділ виконкому Слов’янської міської ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 696 од. зб., 1943–1980 рр.....130
* Відділ комунального господарства виконкому Слов’янської міської
ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 254 од. зб.,
1943–1975 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
* Котельно-механічний завод тресту “Донбасметалургмонтаж” Мінбуду УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 20 од. зб., 1957–1963 рр.
(до Слов’янського міського архіву 03.07.1980)
Слов’янська фабрика “Самоцвіти” Українського концерна музичної
промисловості, м. Слов’янськ Донецької області. 805 од. зб., 1943–
1991 рр..................................................................................................... 180
Слов’янський механічний технікум Головного управління навчальними закладами Міністерства чорної металургії СРСР, м. Слов’янськ
Сталінської області. 134 од. зб., 1944–1960 рр.................................... 271
* Кондратівський шамотний завод “Червона Зірка” тресту підприємств нерудної і вогнетривкої промисловості, м. Дружківка Донецької
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області. 465 од. зб.,1943–1965 рр. (до Кондратівського шамотного заводу “Червона Зірка” тресту підприємств нерудної і вогнетривкої промисловості, м. Дружківка Донецької області 26.07.1979)
* Слов’янський торг з торгівлі продовольчими товарами, м. Слов’янськ
Донецької області. 72 од. зб., 1943–1960 рр. (до Слов’янського торгу
з торгівлі продовольчими товарами, м. Слов’янськ Донецької області
16.03.1979)
*****
* Слов’янський міськхарчокомбінат Донецького обласного управління
промпродтоварів, м. Слов’янськ Донецької області. 118 од. зб.,1943–
1959 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Управління Донецької ордена Леніна залізниці Міністерства шляхів
сполучення СРСР, м. Донецьк Донецької області. 22790 од. зб., 1885–
1985 рр.................................................................................................... 187
*****
Народний суд 1-ї дільниці міста Краматорська Сталінської області.
9014 од. зб., 1943–1960 рр..................................................................... 117
* Селидівський районний молочний завод Міністерства молочної і м’ясної промисловості УРСР, м. Селидове Донецької області.
56 од. зб., 1945–1965 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Селидівському районі, с. Селидівка Селидівського району Сталінської
області. 29 од. зб., 1946–1955 рр........................................................... 243
Селидівський районний відділ кінофікації Сталінського обласного управління кінофікації, с. Селидівка Селидівського району Сталінської
області. 8 од. зб., 1945–1953 рр............................................................. 281
Красноармійське шахтоуправління тресту “Сталінмісцеввугілля”,
м. Красноармійськ Сталінської області. 14 од. зб., 1948–1951 рр..... 143
Шахта “Іллінка” тресту “Укрпродмашдеталь”, с. Іллінка Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1947–1955 рр...................... 143
* Селидівська міська рада союзу спортивних товариств і організацій,
м. Селидове Донецької області. 35 од. зб., 1958–1968 рр. (до Селидів
ського міського архіву 02.09.1988)
Колгосп “За суцільну колективізацію” Селидівської сільської ради депутатів трудящих, с. Селидівка Селидівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1944–1948 рр................................................................. 208
Колгосп “Реконструкція” Селидівської сільської ради депутатів трудящих, с. Селидівка Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Жовтень” Селидівської сільської ради депутатів трудящих, с.
Селидівка Селидівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1944–
1950 рр.................................................................................................... 208
Центральне підприємство електричних мереж управління “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, м. Горлівка
Донецької області. 426 од. зб., 1943–1965 рр...................................... 137
*****
Курахівське шахтоуправління тресту “Сталінмісцеввугілля” Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР, с. Іллінка Селидів
ського району Сталінської області. 16 од. зб., 1946–1955 рр............. 143
Фінансовий відділ виконкому Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 984 од. зб., 1943–1976 рр......... 130
Дирекція з будівництва 2-го Донецького водопроводу тресту “Донбасводтрест” Міністерства металургійної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1950–1953 рр................................... 218
Виробничий автотранспортний трест транспортного управління “Головдонбасбуду” Міністерства будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області. 626 од. зб., 1952–1966 рр................................................... 185

№ Р-3956
№ Р-3957
№ Р-3958
№ Р-3959
№ Р-3960
№ Р-3961
№ Р-3962

№ Р-3963
№ Р-3964
№ Р-3965
№ Р-3966
№ Р-3967
№ Р-3968

№ Р-3969
№ Р-3970
№ Р-3971
№ Р-3972
№ Р-3973

584

Колгосп “Комсомольська правда” Олександро-Григорівської сільської
ради депутатів трудящих, с. Олександрівка №1 Авдіївського району
Сталінської області. 21 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Колгосп “Заповіти Ілліча” Олександро-Григорівської сільської ради
депутатів трудящих, смт.Олександро-Григорівка Авдіївського району
Сталінської області. 40 од. зб., 1937–1939, 1943–1959 рр.................. 208
Колгосп “Спартак” Яковлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Спартак Авдіївського району Сталінської області. 10 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Куйбишева Яковлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Яковлівка Авдіївського району Сталінської області. 18 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Горького Скотоватської сільської ради депутатів трудящих, смт. Скотовата Авдіївського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Хвиля колективізації” Скотоватської сільської ради депутатів
трудящих, смт. Скотовата Авдіївського району Сталінської області.
14 од. зб., 1945–1951 рр......................................................................... 208
* Колгосп “Правда” Верхньоторецької сільської ради народних депутатів, смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області.
247 од. зб., 1945–1980 рр. (до Ясинуватського державного районного
архіву 15.03.1995)
Колгосп ім. Бакинських комісарів Орлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Орлівка Авдіївського району Сталінської області. 14 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Комуніст” Орлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Семенівка Авдіївського району Сталінської області. 3 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Калініна Орлівської сільської ради депутатів трудящих,
хут.Бердичі Авдіївського району Сталінської області. 6 од. зб., 1945–
1948, 1950 рр........................................................................................... 208
Колгосп “Червона зоря” Орлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Червона зоря Авдіївського району Сталінської області. 5 од. зб., 1945–
1949 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Орлівської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Просторний Авдіївського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1944–1950 рр........................................................................................... 208
* Колгосп “Шлях Ілліча” Орлівської сільської ради народних депутатів, с. Орлівка Ясинуватського району Донецької області. 221 од. зб.,
1939–1980 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву
15.03.1995)
Колгосп “Новий лад” Новоселівської Другої сільської ради депутатів
трудящих, с. Красногорівка Авдіївського району Сталінської області.
9 од. зб., 1943–1951 рр........................................................................... 208
Колгосп “Прогрес” Новоселівської Другої сільської ради депутатів
трудящих, с. Прогрес Авдіївського району Сталінської області. 11 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Димитрова Новоселівської Другої сільської ради депутатів
трудящих, хутір Веселий Авдіївського району Сталінської області.
3 од. зб., 1943–1949 рр........................................................................... 208
Колгосп “Жовтень” Новоселівської Другої сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоселівка Друга Авдіївського району Сталінської області. 17 од. зб., 1943–1951 рр............................................................... 208
Колгосп ім. Будьоного Первомайської сільської ради депутатів трудящих, с. Ізмайлівка Авдіївського району Сталінської області. 11 од. зб.,
1943–1950 рр........................................................................................... 208
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Колгосп ім. Шевченко №2 Первомайської сільської ради депутатів
трудящих Авдіївського району Сталінської області. 9 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Жданова Первомайської сільської ради депутатів трудящих, хутір Водяний Авдіївського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Кірова №1 Новоселівської Першої сільськї ради депутатів
трудящих, хутір Межовий Авдіївського району Сталінської області.
6 од. зб., 1943–1948 рр........................................................................... 208
Колгосп “Політвідділ” Новоселівської Першої сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоселівка Перша Авдіївського району Сталінської області. 9 од. зб., 1944–1950 рр................................................................. 208
Колгосп “Більшовик” Новоселівської Першої сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоселівка Перша Авдіївського району Сталінської області. 5 од. зб., 1944–1950 рр................................................................. 208
Колгосп ім. Молотова Новоселівської Першої сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоселівка Перша Авдіївського району Сталінської області. 3 од. зб., 1943–1946, 1950, 1951 рр............................................ 208
Народний суд 3-ї дільниці міста Слов’янська Донецької області. 2485
од. зб., 1943–1946, 1948–1960 рр.......................................................... 117
Колгосп “Світанок” Новоселівської Першої сільської ради народних
депутатів, с. Новоселівка Перша Ясинуватського району Донецької
області. 164 од. зб., 1943–1982 рр......................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Авдіївської міської ради депутатів трудящих,
м. Авдіївка Ясинуватського району Донецької області. 30 од. зб., 1944,
1945, 1948–1964 рр................................................................................ 208
Колгосп ім. Кірова Скотоватської сільської ради депутатів трудящих,
с. Михайлівка Авдіївського району Сталінської області. 62 од. зб.,
1943–1956 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Перемога” Уманської сільської ради депутатів трудящих,
с. Яснобродівка Авдіївського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1945–1949 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Свердлова Орлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Уманське Мар’їнського району Донецької області. 42 од. зб., 1944–1964
рр. (до Ясинуватського державного районного архіву 15.03.1995)
Колгосп “Борець за соціалізм” Архангельської сільської ради депутатів
трудящих, с. Новокалинове Авдіївського району Сталінської області.
11 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Червоний партизан” Уманської сільської ради депутатів трудящих, с. Нетайлове Авдіївського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1947, 1949, 1950 рр................................................................................ 208
Колгосп “Маяк комуни” Архангельської сільської ради депутатів трудящих, с. Архангельське Авдіївського району Сталінської області.
6 од. зб., 1946–1951 рр........................................................................... 208
Колгосп “Червоний хлібороб” Архангельської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Соловей Авдіївського району Сталінської області.
5 од. зб., 1945–1951 рр........................................................................... 208
*****
Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Очеретинської сільської ради депутатів
трудящих, с. Новокалинове Ясинуватського району Донецької області.
23 од. зб., 1950–1966 рр......................................................................... 208
Колгосп “Воля” Новоселівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новоселівка Дзержинського району Сталінської області. 26 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Перемога” Розівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новоселівка Артемівського району Донецької області. 55 од. зб., 1943–
1964 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву 15.03.1995)
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* Колгосп ім. Калініна Новоселівської Другої сільської ради депутатів
трудящих, с. Новоселівка Друга Мар’їнського району Донецької області. 42 од. зб., 1950–1964 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву 15.03.1995)
Фінансовий відділ виконкому Авдіївської районної ради депутатів трудящих, м. Авдіївка Донецької області. 344 од. зб., 1943–1963 рр..... 130
Авдіївська районна інспектура держстатистики, м. Авдіївка Донецької
області. 138 од. зб., 1943–1962 рр......................................................... 128
Виконавчий комітет Авдіївської Другої селищної ради депутатів трудящих, сел. Авдіївка Друга Авдіївського району Сталінської області.
15 од. зб., 1943–1955 рр...........................................................................91
Виконавчий комітет Пантелеймонівської селищної ради народних
депутатів, смт. Пантелеймонівка Центрально-Міського району міста
Горлівки Донецької області. 319 од. зб., 1950–1985 рр........................91
Виконавчий комітет Красногорівської сільської ради народних депутатів, с. Красногорівка Ясинуватського району Донецької області. 382
од. зб., 1943–1985 рр................................................................................92
Виконавчий комітет Ясинуватської міської ради народних депутатів,
м. Ясинувата Донецької області. 638 од. зб., 1943–1985 рр.................88
Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Слов’янського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1943–1956 рр............................................................................................92
Управління сільського господарства і заготівель виконкому Авдіїв
ської районної ради депутатів трудящих, сел. Авдіївка №1 Авдіївського району Сталінської області. 59 од. зб., 1943–1953 рр.................... 196
Виконавчий комітет Спартаківської сільської ради народних депутатів, с. Спартак Ясинуватського району Донецької області. 440 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................ 92
Відділ охорони здоров’я виконкому Авдіївської районної ради депутатів трудящих, сел. Авдіївка №1 Авдіївського району Сталінської області. 49 од. зб., 1943–1949, 1971–1974 рр........................................... 254
Виконавчий комітет Верхньоторецької селищної ради народних депутатів, смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області. 392 од. зб., 1943–1985 рр................................................................... 91
Виконавчий комітет Олександро-Григорівської селищної ради депутатів трудящих, сел. Олександро-Григорівка Авдіївського району
Сталінської області. 68 од. зб., 1943–1960 рр....................................... 91
Виконавчий комітет Новоселівської Першої сільської ради народних
депутатів, с. Новоселівка Перша Ясинуватського району Донецької
області. 324 од. зб., 1944–1985 рр.......................................................... 92
Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Михайлівка Авдіївського району Сталінської області. 11 од. зб., 1947–
1954 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Первомайської сільської ради народних депутатів,
с. Первомайське Ясинуватського району Донецької області. 344 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 92
Колгосп “Дружба” Первомайської сільської ради депутатів трудящих,
с. Первомайське Авдіївського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1951–1958 рр..........................................................................................208
Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих, с. Архангельське Авдіївського району Сталінської області.
40 од. зб., 1943–1957 рр.......................................................................... 92
Державний Костянтинівський ордена Трудового Червоного Прапора
завод “Укрцинк” ім. Серго Орджонікідзе Всесоюзного промислового
об’єднання “Союзполіметал” Міністерства промисловості України,
м. Костянтинівка Донецької області. 1410 од. зб., 1943–1993 рр...... 168
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Виконавчий комітет Очеретинської селищної ради народних депутатів,
смт. Очеретине Ясинуватського району Донецької області. 319 од. зб.,
1957–1985 рр............................................................................................91
Відділ культури виконкому Авдіївської районної ради депутатів трудящих, м. Авдіївка Авдіївського району Сталінської області. 36 од. зб.,
1945–1962 рр.......................................................................................... 283
Відділ сільського і колгоспного будівництва виконкому Авдіївської
районної ради депутатів трудящих, сел. Авдіївка №1 Авдіївського
району Сталінської області. 49 од. зб., 1945–1952 рр......................... 220
Виконавчий комітет Уманської сільської ради депутатів трудящих,
с. Уманське Авдіївського району Сталінської області. 13 од. зб., 1944–
1949 рр.................................................................................................... 92
* Редакція Авдіївської районної газети “Червоний Прапор” Донецького обласного газетного видавництва, м. Авдіївка Донецької області.
6 од. зб.,1943–1963 рр. (до Ясинуватського міського архіву
07.06.1990)
Авдіївська районна інспекція сільського господарства Сталінського
обласного управління сільського господарства, м. Авдіївка Донецької
області. 4 од. зб., 1958–1961 рр............................................................. 196
Плановий відділ виконкому Авдіївської районної ради депутатів трудящих, м. Авдіївка Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1961 рр....... 126
Народний суд 2-ї дільниці міста Слов’янська Сталінської області.
3229 од. зб., 1945–1960 рр..................................................................... 117
Відділ у справах релігій виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 646 од. зб., 1941–1995,
1997–1999 рр.......................................................................................... 353
Уповноважений ради у справах російської православної церкви при
Раді Міністрів СРСР по Сталінській області, м. Сталіно Сталінської
області. 38 од. зб., 1944–1960 рр........................................................... 353
Микитівський ордена Трудового Червоного Прапора ртутний комбінат
“Союзвольфраму” Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Горлівка Донецької області. 904 од. зб., 1943–1982 рр............................. 169
Фінансовий відділ виконкому Артемівської районної ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 534 од. зб., 1943–
1980 рр.................................................................................................... 130
Виконавчий комітет Ямської районної ради депутатів трудящих,
смт.Яма Ямського району Сталінської області. 201 од. зб., 1943–
1959 рр......................................................................................................86
Фінансовий відділ виконкому Ямської районної ради депутатів трудящих, смт. Яма Ямського району Сталінської області. 121 од. зб., 1943–
1959 рр.................................................................................................... 130
Відділ культури виконкому Ямської районної ради депутатів трудящих, смт.Яма Ямського району Сталінської області. 43 од. зб., 1945–
1957 рр.................................................................................................... 283
* Ямська міжколгоспна будівельна організація Донецького обласного управління сільського господарства, м. Яма Донецької області.
36 од. зб., 1956–1961 рр. (до Артемівського державного районного архіву 17.07.1989)
Народний суд Артемівського району, м. Артемівськ Сталінської області. 3202 од. зб., 1943–1953 рр................................................................ 117
Донецька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція
Донецького обласного управління сільського господарства, сел. Піски Ясинуватського району Донецької області. 177 од. зб., 1934–1937,
1939–1941, 1944–1962 рр...................................................................... 202
Виконавчий комітет Роздолівської сільської ради народних депутатів
с. Роздолівка Артемівського району Донецької області. 338 од. зб.,
1944–1985 рр.......................................................................................... 92
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Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Ямського району Сталінської області. 39 од. зб., 1943–
1955 рр.................................................................................................... 92
Колгосп ім. 19-го партз’їзду Серебрянської сільської ради депутатів трудящих, с. Серебрянка Ямського району Сталінської області.
34 од. зб., 1943–1956 рр......................................................................... 208
Радгосп “40-річчя Жовтня” Донецького тресту овочівницьких радгоспів, м. Горлівка Донецької області. 82 од. зб., 1944–1962 рр............. 200
Колгосп ім. Чапаєва Покровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Покровське Артемівського району Донецької області. 37 од. зб.,
1940, 1941, 1943–1964 рр...................................................................... 208
Сільська машинно-тракторна станція (МТС), ст. Сіль Ямського району
Сталінської області. 19 од. зб., 1955, 1956 рр...................................... 206
* Колгосп “Дружба” Верхньокам’янської сільської ради народних депутатів, с. Верхньокам’янське Артемівського району Донецької області. 151 од. зб., 1943–1980 рр. (до Артемівського районного архіву
25.05.1999)
Птахофабрика “Артемівська” Донецького тресту птахівницьких радгоспів (Донецькптахопром) сел. Яковлівка Артемівського району Донецької області. 85 од. зб., 1943–1966 рр............................................. 205
Державний кам’яновугільний трест “Красногвардійськвугілля” комбінату “Сталінвугілля”, сел. Берестівка міста Макіївки Донецької області. 429 од. зб., 1943–1970 рр.................................................................. 142
Колгосп ім. Щорса Андріївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Роганське Слов’янського району Донецької області. 56 од. зб., 1950–
1952, 1954–1972 рр................................................................................ 208
* Колгосп “Донбас” Андріївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Андріївка Слов’янського району Донецької області. 73 од. зб., 1952–
1971 рр. (до Слов’янського районного архіву 26.04.1996)
* Колгосп “Краматорський” Сергіївської сільської ради депутатів
трудящих, с. Сергіївка Слов’янського району Донецької області.
68 од. зб., 1950–1967 рр. (до Слов’янського міського архіву
08.10.1998)
Колгосп ім. Жданова Райгородоцької сільської ради депутатів трудящих, смт. Райгородок Слов’янського району Сталінської області.
21 од. зб., 1943–1958 рр......................................................................... 208
Колгосп “Світанок” Кумачівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Глинка Старобешівського району Донецької області. 21 од. зб.,
1953–1965 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Червона Україна” Роздольненської сільської ради депутатів
трудящих, с. Василівка Старобешівського району Донецької області.
116 од. зб., 1952–1983 рр. (до Старобешівського районного архіву
06.04.1996)
Колгосп “Червоний Прапор” Катеринохопровської сільської ради депутатів трудящих, с. Катерино-Хопрово Старобешівського району
Сталінської області. 7 од. зб., 1945–1950 рр........................................ 208
Слов’янська районна спілка споживчих товариств, м. Слов’янськ Донецької області. 235 од. зб., 1943–1975 рр........................................... 247
Слов’янське сільське ПТУ №6 Донецького обласного управління професійно-технічної освіти, м. Слов’янськ Донецької області. 84 од. зб.,
1943–1960 рр.......................................................................................... 275
Виконавчий комітет Хрестищенської сільської ради народних депутатів, с. Хрестище Слов’янського району Донецької області. 281 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Андріївської селищної ради народних депутатів,
смт. Андріївка Слов’янського району Донецької області. 288 од. зб.,
1946–1985 рр........................................................................................... 91
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Виконавчий комітет Черкаської селищної ради народних депутатів,
смт. Черкаське Слов’янського району Донецької області. 406 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Малинівської сільської ради народних депутатів,
с. Малинівка Слов’янського району Донецької області. 263 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 92
Радгосп “Веселий” Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, м. Краматорськ Донецької області. 182 од. зб., 1946–
1948, 1950–1974 рр................................................................................ 200
Виконавчий комітет Нікольської сільської ради депутатів трудящих,
с. Нікольське Слов’янського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1957–1960 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Билбасівської селищної ради народних депутатів,
смт. Билбасівка Слов’янського району Донецької області. 308 од. зб.,
1946–1985 рр........................................................................................... 91
Виконавчий комітет Райгородоцької селищної ради народних депутатів, смт. Райгородок Слов’янського району Донецької області. 361
од. зб., 1948–1985 рр............................................................................... 91
Виконавчий комітет Андріївської сільської ради народних депутатів,
с. Андріївка Слов’янського району Донецької області. 280 од. зб.,
1946–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Рай-Олександрівської сільської ради народних депутатів, с. Рай-Олександрівка Слов’янського району Донецької області. 310 од. зб., 1943–1985 рр................................................................... 92
Виконавчий комітет Карло-Лібкнехтської сільської ради депутатів трудящих, с. Варварівка Андріївського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1946–1954 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Краснопільскої сільської ради депутатів трудящих, с. Краснопілля Слов’янського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1946–1954 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Богородичненьскої сільської ради депутатів трудящих, с. Богородичне Слов’янського району Сталінської області.
42 од. зб., 1945–1946, 1948–1960 рр...................................................... 92
Виконавчий комітет Долинської сільської ради народних депутатів,
с. Долина Слов’янського району Донецької області. 329 од. зб., 1943–
1973, 1975–1985 рр................................................................................. 92
Виконавчий комітет Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, с. Красноармійське Слов’янського району Сталінської області.
12 од. зб., 1946–1954 рр.......................................................................... 92
Відділ охорони здоров’я виконкому Слов’янської районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Сталінської області. 51 од. зб., 1943–
1957 рр.................................................................................................... 254
Нормативно-дослідницька станція Головного управління з будівництва в Донбасі “Головдонбасбуд”, м. Донецьк Донецької області. 226 од. зб.,
1958–1966 рр.......................................................................................... 305
* Відділ комунального господарства виконкому Слов’янської районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 22 од. зб.,
1947–1954 рр. (до Відділу комунального господарства виконкому
Слов’янської районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області 29.09.1988)
Виконавчий комітет Новоласпинської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Ласпа Тельманівського району Сталінської області. 36 од. зб.,
1944–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Краснооктябрської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Октябр Тельманівського району Сталінської області. 18 од. зб., 1943–1954 рр.................................................................... 92
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Горлівський коксохімічний завод Укрголовкоксу Міністерства чорної
металургії УРСР, м. Горлівка Донецької області. 667 од. зб., 1943–
1965 рр.................................................................................................... 174
Виконавчий комітет Гранітненської сільської ради народних депутатів,
с. Гранітне Тельманівського району Донецької області. 378 од. зб.,
1944–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Первомайської сільської ради народних депутатів,
с. Первомайське Тельманівського району Донецької області. 421 од. зб.,
1950–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Кузнецово-Михайлівської сільської ради народних депутатів, с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського району Донецької області. 343 од. зб., 1945–1949, 1954–1985 рр........................ 92
Виконавчий комітет Староласпинської сільської ради народних депутатів, с. Староласпа Тельманівського району Донецької області.
372 од. зб., 1944–1985 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Мічуринської сільської ради народних депутатів
с. Мічурине Тельманівського району Донецької області. 364 од. зб.,
1944–1947, 1949–1985 рр....................................................................... 92
Виконавчий комітет Самсоновської сільської ради депутатів трудящих,
с. Самсонове Тельманівського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1946–1950, 1952–1956 рр....................................................................... 92
Виконавчий комітет Октябрської сільської ради депутатів трудящих,
с. Розівка Тельманівського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1945–1951 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Комунарівської сільської ради народних депутатів, с. Комунарівка Старобешівського району Донецької області.
369 од. зб., 1950–1985 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Комсомольської міської ради народних депутатів, м. Комсомольське Старобешівського району Донецької області.
371 од. зб., 1957–1985 рр......................................................................... 88
Виконавчий комітет Слов’яногірської міської ради народних депутатів,
м. Слав’яногірськ Слов’янської міськради Донецької області. 318 од.
зб., 1964–1985 рр...................................................................................... 88
Колгосп “Червоний шлях” Новопетриківської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Друга Старомлинівського району
Сталінської області. 16 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Виконавчий комітет Тельманівської районної ради народних депутатів, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
1028 од. зб., 1944–1962, 1967–1985 рр................................................... 86
* Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Тельманівської районної ради депутатів трудящих, с. Гранітне Тельманів
ського району Сталінської області. 17 од. зб.,1945–1954 рр. (до Відділу
автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Тельманів
ської районної ради депутатів трудящих, с. Гранітне Тельманівського
району Сталінської області 19.07.1989)
Відділ народної освіти виконкому Тельманівської районної ради народних депутатів, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької
області. 157 од. зб., 1944, 1946–1962, 1967–1978 рр........................... 264
Плановий відділ виконкому Тельманівської районної ради депутатів
трудящих, с. Гранітне Тельманівського району Донецької області.
24 од. зб., 1953–1962 рр......................................................................... 126
Відділ культури виконкому Тельманівської районної ради депутатів
трудящих, смт.Тельманове Тельманівського району Донецької області.
46 од. зб., 1948–1950, 1954–1962, 1967–1973 рр................................. 283
* Відділ комунального господарства виконкому Тельманівської
районної ради депутатів трудящих, с. Гранітне Сталінської області.
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12 од. зб.,1950–1952 рр. (до Тельманівського комбінату комунальних
підприємств 29.04.1988)
Добропільський завод залізобетонних виробів тресту “Укрводзалізобетон”, м. Добропілля Донецької області. 43 од. зб., 1954–1969 рр.......177
Старобешівський районний комітет народного контролю, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 307 од. зб., 1963–
1990 рр.................................................................................................... 112
* Редакція Тельманівської районної газети “Колгоспне село” - орган
Тельманівського райкому КП України і райради депутатів трудящих
Донецького обласного газетного видавництва, с. Гранітне Тельманів
ського району Донецької області. 44 од. зб., 1944–1962 рр. (до Редакції
Тельманівської районної газети “Колгоспне село” - орган Тельманів
ського райкому КП України і райради депутатів трудящих Донецького
обласного газетного видавництва, с. Гранітне Тельманівського району
Донецької області 02.09.1985)
* Колгосп “Молодий трудовик” Осиківської сільської ради депутатів
трудящих, с. Кашпоровка Амвросіївського району Сталінської області. 17 од. зб., 1953–1958 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву 25.07.1999)
Палац піонерів і школярів ім. Горького Донецького міського відділу народної освіти, м. Донецьк Донецької області. 123 од. зб., 1947–
1964 рр.................................................................................................... 278
Колгосп ім. 15-го партз’їзду Миколаївської сільської ради депутатів
трудящих, с. Миколаївка Слов’янського району Сталінської області.
12 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Щорса Миколаївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Слов’янського району Сталінської області. 30 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Катерино-Хапровської сільської ради депутатів
трудящих, с. Хапрово Старобешівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1943–1954 рр.............................................................................92
* Колгосп ім. Фрунзе Олександрівської сільської ради народних депутатів, с. Олександрівка Старобешівського району Донецької області.
151 од. зб.,1950–1984 рр. (до Старобешівського державного районного
архіву 06.04.1996)
*****
Колгосп “Хлібороб” Новопетриківської №1 сільської ради депутатів
трудящих, с. Новопетриківка Старомлинівського району Сталінської
області. 14 од. зб., 1943–1950 рр........................................................... 208
Фінансовий відділ виконкому Тельманівської районної ради народних
депутатів, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
1371 од. зб., 1943–1984 рр..................................................................... 130
Будівельно-монтажний трест “Донецькметалургбуд” комбінату “Донецькважбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 975 од. зб., 1943–1970, 1974–
1982 рр.................................................................................................... 222
** Відділ робітничого постачання будівельно-монтажного тресту “Сталінметалургбуд”, м. Сталіно Сталінської області. 119 од. зб.,
1943–1953 рр. до ф. Р-4099
** Ордена Леніна Державний союзний металургійний завод ім. Ілліча
Міністерства чорної металургії УРСР, м. Жданов Донецької області.
1957 од. зб., 1943–1968 рр. до ф. Р–1278
Колгосп “Красний Октябр” Краснооктябрської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Октябр Тельманівського району Сталін
ської області. 8 од. зб., 1943–1947 рр................................................... 208
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* Колгосп ім. Леніна Гранітненської сільської ради депутатів трудящих, с. Гранітне Тельманівського району Донецької області. 79 од. зб.,
1945–1969 рр. (до Тельманівського державного районного архіву
19.05.1997)
* Колгосп “Гігант” Гранітненської сільської ради депутатів трудящих, с. Гранітне Тельманівського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1946–1956 рр. (до Тельманівського державного районного архіву
19.05.1997)
Колгосп ім. Чкалова Мічуринської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новокарпівка Тельманівського району Сталінської області. 18 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Зразковий” Новоласпинської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Ласпа Тельманівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1943–1949 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. Ворошилова Октябрської сільської ради депутатів трудящих, с. Октябрське Тельманівського району Сталінської області.
6 од. зб., 1946–1951 рр. (до Тельманівського державного районного архіву 19.05.1997)
Колгосп “Нове життя” Староласпинської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара Ласпа Тельманівського району Сталінської області.
10 од. зб., 1944–1948 рр......................................................................... 208
Колгосп “Колективна праця” Старомар’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомар’ївка Тельманівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1944–1949 рр............................................................. 208
Колгосп “13 років РСЧА” Первомайської сільської ради депутатів трудящих Тельманівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1945–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Перемога” Октябрської сільської ради депутатів трудящих, хутір ОктябрськеТельманівського району Сталінської області.
4 од. зб., 1949–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Нове життя” Новокатеринівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Новокатеринівка Старобешівського району Сталінської
області. 4 од. зб., 1944–1948 рр............................................................. 208
Колгосп ім. Хрущова Обільненської сільської ради депутатів трудящих, с. Рясне Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Родіна” Кумачівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кумачове Старобешівського району Донецької області. 95 од. зб.,
1958–1980 рр. (до Старобешівського районного архіву 07.05.1996)
Колгосп ім. Димитрова Сонцевської сільської ради депутатів трудящих, с. Сонцеве Старобешівського району Сталінської області. 3 од.
зб., 1953, 1954 рр.................................................................................... 208
Колгосп “Культура” Кумачівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Культура Старобешівського району Донецької області. 29 од. зб.,
1943–1964 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Кірова Старобешівської селищної ради народних депутатів, с. Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 102 од. зб., 1951–1983 рр. (до Старобешівського районного архіву
06.04.1996)
Колгосп ім. Маленкова Новопетриківської Першої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Перша Старомлинівського району Сталінської області. 19 од. зб., 1943–1950 рр................................. 208
Колгосп ім. Чапаєва Новопетриківської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Друга Старомлинівського району
Сталінської області. 8 од. зб., 1943–1950 рр........................................ 208
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Колгосп ім. Комінтерна Новопетриківської Першої сільської ради депутатів трудящих, хутір Нове Запоріжжя Старомлинівського району
Сталінської області. 14 од. зб., 1943–1950 рр...................................... 208
Колгосп “Нове світло” Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталінської області. 18 од. зб., 1943–1950 рр............................................................... 208
Колгосп “Червона зірка” Старомлинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталінської
області. 23 од. зб., 1943–1951 рр........................................................... 208
Колгосп “Червоний Жовтень” Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталін
ської області. 27 од. зб., 1944–1950 рр................................................. 208
Колгосп “Більшовик” Старомайорської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомайорське Старомлинівського району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1950 рр.................................................................... 208
Колгосп “Радянська Україна” Старомайорської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомайорське Великоновосілківського району
Сталінської області. 34 од. зб., 1943–1959 рр...................................... 208
Колгосп ім. 13-ї річниці Жовтня Рівнопільської сільської ради депутатів трудящих, хутір Койбаш Старомлинівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1944–1948 рр............................................................. 208
Колгосп “Володине” Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Володине Старомлинівського району Сталінської області.
24 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Червона зоря” Старомлинівської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Завітне Бажання Старомлинівського району Сталін
ської області. 14 од. зб., 1943–1950 рр................................................. 208
* Колгосп ім. Кірова Старомлинівської сільської ради народних депутатів, с. Завітне Бажання Великоновосілківського району Донецької
області. 168 од. зб., 1943–1984 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 13.12.1995)
* Колгосп ім. Чапаєва Новомайорської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомайорське Великоновосілківського району Донецької
області. 80 од. зб., 1943–1966 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 26.12.1995)
Колгосп ім. Мічуріна Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлинське Старомлинівського району Сталінської області.
22 од. зб., 1950–1957 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Рози Люксембург Старомлинівської сільської ради, хутір
Орлинський Старомлинівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Перемога” Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Орлинський Старомлинівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр...................................................................... 208
Відділ народної освіти виконкому Артемівської районної ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 44 од. зб., 1946–
1964 рр.................................................................................................... 264
* Колгосп ім. Шевченко Покровської сільської ради депутатів трудящих, с. Покровське Артемівського району Донецької області. 44 од. зб.,
1943–1964 рр. (до Артемівського державного районного архіву
25.05.1999)
* Колгосп “Червоний партизан Донбасу” Покровської сільської ради
депутатів трудящих, с. Покровське Артемівського району Сталінської
області. 21 од. зб.,1946–1958 рр. (до Артемівського державного районного архіву 25.05.1999)
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* Дорожній відділ виконкому Артемівської районної ради депутатів
трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 77 од. зб., 1943–1961 рр.
(до Артемівського державного районного архіву 15.09.1988)
Дорожній відділ виконкому Ямської районної ради депутатів трудящих, сел. Яма Ямського району Сталінської області. 46 од. зб., 1947–
1957 рр.................................................................................................... 186
Виконавчий комітет Ямської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Яма Артемівського району Сталінської області. 77 од. зб., 1947–
1960 рр...................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Сіверської міської ради народних депутатів, м. Сіверськ Артемівського району Донецької області. 323 од. зб., 1961–1985
рр............................................................................................................... 88
Артемівська районна інспектура державної статистики, м. Артемівськ
Донецької області. 88 од. зб., 1947–1960 рр........................................ 128
* Комсомольська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат №1 з виробничим навчанням Старобешівського райвідділу
народної освіти, м. Комсомольськ Старобешівського району Донецької області. 26 од. зб.,1952–1965 рр. (до Старобешівського державного
районного архіву 04.02. 1985)
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Тельманівському
району, с. Тельманове Тельманівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1946–1949 рр........................................................................... 243
* Колгосп ім. Чапаєва Осиківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Осикове Старобешівського району Донецької області. 141 од. зб.,
1953–1984 рр. (до Старобешівського державного районного архіву
06.04.1996)..............................................................................................
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна Первомайської
сільської ради депутатів трудящих, с. Черевківське Тельманівського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1945–1950 рр......................... 208
Колгосп “Червона Зірка” Мічуринської сільської ради ради депутатів
трудящих, хутір Водяний Тельманівського району Сталінської області.
2 од. зб., 1950 р....................................................................................... 208
Колгосп ім. Щорса Краснооктябрьської сільської ради депутатів
трудящих, с. Морвине Тельманівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1945–1947 рр........................................................................... 208
Колгосп “Іскра” Стильської сільської ради депутатів трудящих,
с. Стила Старобешівського району Донецької області. 36 од. зб., 1945–
1964 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Шевченко Стильської сільської ради депутатів трудящих,
с. Стила Старобешівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1945–
1949 рр..................................................................................................... 208
Колгосп “Заповіт Ілліча” Покрово-Кірєєвської сільської ради депутатів
трудящих, с. Покрово-Кірєєво Старобешівського району Сталінської
області. 21 од. зб., 1943–1958 рр........................................................... 208
Колгосп “Новий шлях” Покрово-Кірєєвської сільської ради депутатів
трудящих, с. Покрово-Кірєєво Старобешівського району Сталінської
області. 8 од. зб., 1946–1957 рр............................................................. 208
Колгосп ім. Кагановича Старобешівської сільської ради депутатів трудящих, с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області.
3 од. зб., 1945, 1946 рр........................................................................... 208
Колгосп “Хлібороб” Краснооктябрьської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Октябр Тельманівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1945–1947 рр...................................................................... 208
Колгосп ім. Горького Старомар’ївської сільської ради депутатів трудящих, хутір Григорівка Тельманівського району Сталінської області.
3 од. зб., 1949, 1950 рр........................................................................... 208
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Колгосп “Більшовик” Октябрської сільської ради депутатів трудящих, хутір Покровський Тельманівського району Сталінської області.
4 од. зб., 1945–1949 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. Шевченко Первомайської сільської ради депутатів трудящих, с. Первомайське Тельманівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1947–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Нове світло” Староласпинської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара Ласпа Тельманівського району Сталінської області.
13 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
* Костянтинівський завод ножових виробів Донецького обласного
відділу місцевої промисловості, м. Костянтинівка Донецької області. 93 од. зб.,1944–1963 рр. (до Костянтинівського міського архіву
08.05.1979)
*****
Планова комісія виконкому Новоазовської районної ради депутатів
трудящих, м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області.
176 од. зб., 1946–1962, 1965–1975 рр................................................... 126
Відділ культури виконкому Новоазовської районної ради депутатів
трудящих, м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області.
83 од. зб., 1947–1972 рр......................................................................... 283
Відділ народної освіти виконкому Новоазовської районної ради депутатів трудящих, м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області. 139 од. зб., 1945–1973 рр............................................................. 264
* Фінансовий відділ виконкому Новоазовської районної ради депутатів
трудящих, м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області.
507 од. зб.,1943–1974 рр. (до Новоазовського державного районного
архіву 07.08.2003)
*****
Донецьке шахтобудмонтажне управління №6 тресту “Донецькшахтобудмонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 181 од. зб., 1945–1964 рр.....254
Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради народних депутатів,
с. Самійлове Новоазовського району Донецької області. 355 од. зб.,
1944–1981 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Широкинської сільської ради народних депутатів,
с. Широкине Новоазовського району Донецької області. 287 од. зб.,
1945–1981 рр............................................................................................ 92
* Новоазовське районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, м. Новоазовськ Донецької області. 277 од. зб., 1943–
1978 рр. (до Новоазовського районного споживчого товариства Донецької облспоживспілки, м. Новоазовськ Донецької області 22.05.2002)
* Будьоннівська районна заготівельна контора Сталінського обласного
тресту “Головмолоко” Міністерства харчової промисловості СРСР, сел.
Будьоннівка Будьоннівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1945–
1954 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 10.05.1979)
* Контрольно-насінна лабораторія управління сільського господарства
і заготівель виконкому Будьоннівської районної ради депутатів трудящих, сел. Будьоннівка Сталінської області. 24 од. зб., 1949–1954 рр. (до
Новоазовського державного районного архіву 30.05.1978)
Рибальський колгосп “Заповіти Ілліча” Ждановського рибоконсервного комбінату, сел. Сєдове Новоазовського району Донецької області.
91 од. зб., 1935, 1939, 1940, 1943–1946, 1948–1967 рр....................... 208
Рибальський колгосп ім. Мікояна Ждановського рибоконсервного
комбінату, хутір Обрив Будьоннівського району Сталінської області.
43 од. зб., 1945–1958 рр......................................................................... 208
Рибальський колгосп ім. Куйбишева Ждановського рибоконсервного
комбінату, хутір Стрілка Будьоннівського району Сталінської області.
53 од. зб., 1945–1958 рр......................................................................... 208
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Рибальський колгосп ім. 21-го з’їзду КПРС Ждановського рибоконсервного комбінату, с. Широкине Новоазовського району Донецької
області. 83 од. зб., 1944–1968 рр........................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Сєдово-Василівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сєдово-Василівка Будьоннівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1950 р............................................................................. 208
Колгосп ім. Щорса Ковської сільської ради депутатів трудящих,
с. Клинкине Новоазовського району Сталінської області. 22 од. зб.,
1949–1958 рр.......................................................................................... 208
Дружківський метизний завод Республіканського промислового
об’єднання метизних підприємств Міністерства чорної металургії
УРСР, м. Дружківка Донецької області. 905 од. зб., 1939–1980 рр... 167
*****
Виконавчий комітет Євгенівської сільської ради народних депутатів,
с. Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області.
311 од. зб., 1944–1985 рр......................................................................... 92
Виконавчий комітет Старомайорської сільської ради народних депутатів трудящих, с. Старомайорське Великоновосілківського району
Донецької області. 339 од. зб., 1943–1985 рр........................................ 92
Виконавчий комітет Октябрської сільської ради народних депутатів,
сел. Октябрське Великоновосілківського району Донецької області.
316 од. зб., 1945–1957, 1959–1985 рр..................................................... 92
* Колгосп ім. Чкалова Новопетриківської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Друга Старомлинівського району
Сталінської області. 194 од. зб.,1943–1958 рр. (до Великоновосілків
ського державного районного архіву 05.12.1995)
* Колгосп ім. Ілліча Євгенівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області. 48 од. зб.,
1944–1965 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 13.12.1995)
Колгосп “Правда” Старомайорської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомайорське Великоновосілківського району Донецької
області. 47 од. зб., 1943–1965 рр........................................................... 208
Колгосп ім. Тельмана №1 Рівнопільської сільської ради депутатів трудящих, с. Рівнопіль Старомлинівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. Горького Новопетриківської Першої сільської ради депутатів трудящих, с. Ялинське Великоновосілківського району Донецької області. 124 од. зб., 1943–1984 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 05.12.1995)
Колгосп “Червоний лан” Новопетриківської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Друга Старомлинівського району
Сталінської області. 8 од. зб., 1945–1950 рр........................................ 208
Колгосп ім. 1-го Травня Євгенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Євгенівка Старомлинівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1946–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. Петровського Євгенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Євгенівка Старомлинівського району Сталінської області.
12 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Кагановича Рівнопільської сільської ради депутатів трудящих, хутір Одрадний Старомлинівського району Сталінської області.
7 од. зб., 1944–1950 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. Калініна Старомлинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Старомлинівка Великоновосілківського району Донецької
області. 173 од. зб., 1945–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 05.12.1995)
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Колгосп ім. Леніна Новопетриківської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Старомлинівського району Сталінської області. 36 од. зб., 1943–1958 рр.................................................................... 208
Старомлинівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1943–
1953 рр.................................................................................................... 206
* Старомлинівський маслозавод Сталінського обласного тресту “Укрголовмолоко”, с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталін
ської області. 19 од. зб., 1943–1953 рр. (до Великоновосілківського
державного районного архіву 10.07.1981)
Виконавчий комітет Добропільської районної ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 576 од. зб., 1943–1962, 1966–
1980 рр...................................................................................................... 85
Добропільський міський комітет народного контролю, м. Добропілля
Донецької області. 241 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
* Центральна збагачувальна фабрика “Добропільська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Добропілля Донецької області. 272 од. зб.,
1954–1971 рр. (до Добропільського міського архіву 28.06.1990)
* Шахта №1-2 “Добропілля” тресту “Добропільвугілля”, м. Добропілля Донецької області. 227 од. зб., 1945–1965 рр. (до Добропільського
міського архіву 08.06.1992)
*****
Шахта ім. РСЧА Добропільського виробничого об’єднання з видобутку вугілля, м. Добропілля Донецької області. 975 од. зб., 1944–
1983 рр.................................................................................................... 143
*****
* Шахта “Білозерська” комбінату “Красноармійськвугілля”, ім. Білозерське Добропільської міськради Донецької області. 670 од. зб.,
1954–1975 рр. (до Шахти “Білозерська” комбінату “Красноармій
ськвугілля”, ім. Білозерське Добропільської міськради Донецької області 11.09.1989)
*****
* Добропільська геологорозвідувальна партія тресту “Артемгеологія”,
м. Добропілля Донецької області. 88 од. зб., 1947–1962 рр. (до Добропільського міського архіву 19.03.1979)
Головне територіальне управління по будівництву в Донецькому економічному районі (Головдонбасбуд) Міністерства будівництва УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 1007 од. зб., 1963–1967 рр................ 217
Будівельне управління №2 тресту “Добропільвугілля”, м. Добропілля
Донецької області. 13 од. зб., 1956–1962 рр........................................ 222
Будівельне управління №2 комбінату “Донецькжитлобуд”, сел. Білицьке Добропільського району Донецької області. 81 од. зб., 1957–
1963 рр.................................................................................................... 222
* Шахтоуправління “Водянське” тресту “Добропільвугілля”, сел. Водянське міста Добропілля Донецької області. 315 од. зб., 1954–1966 рр.
(до Шахти ім. ХХ1 з’їзду КПРС, м. Добропілля 08.07.1988)
* Добропільський комбінат комунальних підприємств відділу комунального господарства виконкому Добропільської районної ради депутатів трудящих, м. Добропілля Добропільського району Донецької
області. 48 од. зб., 1956–1963 рр. (до Добропільського міського архіву
19.03.1979)
Будівельне училище №39 Донецького обласного управління профтехосвіти, сел. Білицьке міста Добропілля Донецької області. 7 од. зб.,
1954–1961 рр.......................................................................................... 275
Виконавчий комітет Дебальцівської районної ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Сталінської області. 122 од. зб., 1943–1960 рр... 85
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* Дебальцівський машинобудівний завод Міністерства чорної металургії УРСР, м. Дебальцеве Донецької області. 406 од. зб., 1944–
1967 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
*****
Державний кам’яновугільний трест “Пролетарськвугілля” комбінату
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1599 од. зб., 1943–
1970 рр.................................................................................................... 142
Виконавчий комітет Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, сел. Красноармійське Добропільського району Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1952 рр................................................................. 92
Трест “Макіїввугілля” комбінату “Донецьквугілля”, м. Макіївка Донецької області. 798 од. зб., 1943–1970 рр........................................... 142
Донецьке обласне правління науково-технічного товариства гірників
Всесоюзного науково-технічного гірничого товариства, м. Донецьк
Донецької області. 357 од. зб., 1947, 1949–1970 рр............................ 346
* Гнілушинське шахтоуправління тресту “Красноармійськвугілля”,
м. Добропілля Сталінської області. 14 од. зб., 1957–1959 рр. (до Шахти “Білозерська” Добропільського комбінату “Красноармійськвугілля”
11.09.1989)
Виконавчий комітет Добропільської міської ради народних депутатів,
м. Добропілля Донецької області. 812 од. зб., 1953–1985 рр............... 87
Відділ сільського і колгоспного будівництва виконкому Новоазовської
районної ради депутатів трудящих, сел. Новоазовське Новоазовського
району Сталінської області. 17 од. зб., 1947–1959 рр......................... 220
* Пантелеймонівський вогнетривкий завод ім. Карла Маркса тресту
“Вогнеупорнеруд” управління металургійної промисловості Донецького раднаргоспу, сел. Пантелеймонівка міста Горлівки Донецької
області. 255 од. зб., 1939–1968 рр. (до Горлівського міського архіву
20.04.1989)
Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Лиманського району Донецької області. 36 од. зб., 1925–1932 рр...................................................................... 92
Краматорське верстатобудівне виробниче об’єднання Міністерства
верстатобудівної й інструментальної промисловості, м. Краматорськ
Донецька область. 1428 од. зб., 1940, 1941, 1943–1990 рр................. 170
*****
Управління Південно-Донецької залізниці Міністерства шляхів сполучення, м. Сталіно Сталінської області. 3362 од. зб., 1931–1953 рр... 187
* Державний ордена Леніна трест “Донецькшахтопрохідка”, підвідомчі йому підприємства і відновлювані їм шахти, м. Донецьк Донецької області (о.а.ф.). 1498 од. зб., 1946–1979 рр. (до Державного
ордена Леніна тресту “Донецькшахтопрохідка”, підвідомчі йому підприємства і відновлювані їм шахти, м. Донецьк Донецької області
(о.а.ф.).15.02.1999)
Колгосп “Прапор Леніна” Костянтинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Костянтинівка Мар’їнського району Сталінської області.
11 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
* Колгосп “Донбас” Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костянтинівка Мар’їнського району Донецької області.
63 од. зб., 1945–1970 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп ім. Леніна Мар’їнського району Донецької області. 128 од. зб.,
1943–1970 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Червоний Жовтень” Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області.
79 од. зб., 1944–1966 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
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* Колгосп ім. Ілліча Максимільянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Максимільянівка Мар’їнського району Донецької області.
70 од. зб., 1943–1968 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Карла Маркса Галицинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Галицинівка Мар’їнського району Донецької області.
49 од. зб., 1946–1969 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп “Родіна” Зорянської сільської ради депутатів трудящих,
с. Зоряне Мар’їнського району Донецької області. 82 од. зб., 1943–
1970 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Жданова Роївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Роя Мар’їнського району Сталінської області. 18 од. зб., 1945–
1958 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Петровського Максимільянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Максимільянівка Мар’їнського району Сталінської
області. 8 од. зб., 1945–1950 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Костянтинівський металургійний завод ім. Фрунзе Республіканського
промислового об’єднання металургійних підприємств “Укрметалургпром” Міністерства чорної металургії УРСР, м. Костянтинівка Донецької області. 1112 од. зб., 1943–1985 рр......................................... 167
Колгосп “Жовтень” Єлизаветівської сільської ради депутатів трудящих, с. Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області. 83 од. зб.,
1943–1980 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Шевченко Новомихайлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Парасковіївка Ольгинського району Сталінської області.
5 од. зб., 1947–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Шлях до соціалізму” Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомихайлівка Ольгинського району Сталінської
області. 3 од. зб., 1948–1950 рр............................................................. 208
Колгосп ім. Ворошилова Новомихайлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Парасковіївка Ольгинського району Сталінської області.
5 од. зб., 1947–1950 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. Тімірязєва Новомихайлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Новомихайлівка Мар’їнського району Сталінської області. 41 од. зб., 1949–1951 рр. (до Мар’їнського державного районного
архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. 21-го з’їзду КПРС Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоукраїнка Мар’їнського району Донецької області. 103 од. зб., 1948–1971 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 16.05.1995)
Сталінська збагачувальна фабрика Донецького комбінату з виробництва обважників Міністерства нафтової промисловості СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 63 од. зб., 1951–1958 рр................................. 145
Виконавчий комітет Красногорівської міської ради народних депутатів, м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області.
294 од. зб., 1943–1980 рр.........................................................................88
Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради народних депутатів, с. Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області.
286 од. зб., 1945–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Успенівської сільської ради народних депутатів,
с. Успенівка Мар’їнського району Донецької області. 284 од. зб., 1947–
1985 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Старомихайлівської селищної ради народних депутатів, смт. Старомихайлівка Мар’їнського району Донецької області. 426 од. зб., 1944–1985 рр.................................................................... 91
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* Фінансовий відділ виконкому Мар’їнської районної ради народних
депутатів, м. Мар’їнка Донецької області. 547 од. зб.,1943–1981 рр. (до
Архівного віддлу Мар’їнської райдержадміністрації 31.05.2005)
Донецьке обласне статистичне управління ЦСУ УРСР, м. Донецьк Донецької області. 43319 од. зб., 1932–1940, 1943–1995 рр................... 128
Донецька обласна редакційна колегія тому “Історія міст і сіл Україн
ської РСР”, м. Донецьк Донецької області. 509 од. зб., 1962–1970 рр....294
* Управління головного архітектора виконкому Красноармійської міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області.
233 од. зб., 1963–1980 рр. (до Управління головного архітектора виконкому Красноармійської міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області 15.09.1988)
* Управління головного архітектора виконкому Красноармійської
районної ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 128 од. зб., 1958–1975 рр. (до Красноармійського державного
районого архіву 23.08.1988)
* Красноармійська міська станція Юних техніків Красноармійського
міського відділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 9 од. зб., 1961–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву
04.03.1985)
*****
* Красноармійське районне управління “Донбасводтресту”, м. Красноармійськ Донецької області. 74 од. зб., 1958–1966 рр. (до Красноармійського районного управління “Донбасводтресту”, м. Красноармійськ Донецької області 15.09.1988)
Динасовий завод ім. Ф. Е. Дзержинського виробничого об’єднання
вогнетривких і нерудних матеріалів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Красноармійськ Донецької області. 1163 од. зб., 1943–
1985 рр.................................................................................................... 175
* Ордена Трудового Червоного Прапора шахта ім. Г. М. Димитрова Красноармійського виробничого об’єднання з видобутку вугілля
(Красноармійськвугілля), м. Димитров Красноармійської міськради
Донецької області. 1035 од. зб., 1944–1980 рр. (до Шахти ім. Г. М. Димитрова, м. Димитрів)
Красноармійське будівельно-монтажне управління №7 тресту “Сталінметалургбуд”, м. Красноармійськ Сталінської області. 48 од. зб., 1945–
1953 рр..................................................................................................... 222
* Красноармійський хлібокомбінат Донецького обласного тресту хлібо-пекарської промисловості “Укрголовхліб”, м. Красноармійськ Донецької області. 122 од. зб., 1943–1968 рр. (до Красноармійського міського архіву 20.07.1981)
* Міське ПТУ №80 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Родинське міста Красноармійську Донецької області. 73 од. зб.,
1954–1968 рр. (до Красноармійського міського архіву 20.07.1981)
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням №33 Красноармійського міськвідділу народної освіти,
м. Красноармійськ Донецької області. 42 од. зб., 1948–1970 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Новоекономічна середня загальноосвітня трудова школа з виробничим навчанням №24 Красноармійського міськвідділу народної освіти,
м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 65 од.
зб., 1945–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 18.04.1979)
* Красноармійська середня загальноосвітня політехнічна школа №12
Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ
Донецької області. 50 од. зб., 1946–1965 рр. (до Красноармійського
міського архіву 04.06.1980)
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* Новоекономічна середня загальноосвітня політехнічна школа №17
Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Новоекономічне
міста Красноармійську Донецької області. 27 од. зб.,1948–1966 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.03.1985).................................
* Новоекономічна середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №21 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 35 од. зб.,1953–
1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)............
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим
навчанням № 4 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м.
Красноармійськ Донецької області. 32 од. зб.,1946–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980).........................................
* Гродівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
з виробничим навчанням Красноармійського міськвідділу народної
освіти, сел. Гродівка Красноармійського району Донецької області.
52 од. зб., 1949–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву
18.04.1979)
* Новоекономічна середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 16 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 36 од. зб., 1950–
1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Димитрівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
з виробничим навчанням №31 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області.
4 од. зб., 1963–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву
04.06.1980)
* Димитрівська середня школа-інтернат Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької
області. 35 од. зб., 1959–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням №3 Красноармійського міськвідділу народної освіти,
м. Красноармійськ Донецької області. 11 од. зб., 1949–1966 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Димитрівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
з виробничим навчанням №28 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 29 од. зб.,
1952–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням №1 Красноармійського міськвідділу народної освіти,
м. Красноармійськ Донецької області. 3 од. зб., 1959–1965 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Красноармійська середня загальноосвітня школа робочої молоді
№ 2 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 21 од. зб., 1960–1970 рр. (до Красноармійського
міського архіву 04.06.1980)
* Родинська середня загальноосвітня школа робочої молоді Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Родинське міста Красноармійську Донецької області. 30 од. зб., 1954–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Димитрівська середня загальноосвітня школа робочої молоді Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 50 од. зб., 1954–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Середня школа робочої молоді №3 Красноармійського міськвідділу
народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 24 од. зб.,1955–
1970 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
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*****
* Новоекономічна середня загальноосвітня школа робочої молоді
Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Новоекономічне
міста Красноармійську Донецької області. 10 од. зб., 1952–1966 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Красноармійська восьмирічна школа № 8 Красноармійського міськвідділу народної освіти м. Красноармійськ Донецької області.
24 од. зб., 1952–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву
04.03.1985)
* Шевченківська загальноосвітня трудова політехнічна восьмирічна
школа №34 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 33 од. зб., 1954–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №15
Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ
Донецької області. 8 од. зб., 1962–1966 рр. (до Красноармійського
міського архіву 04.06.1980)
* Новоекономічна восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №19 Красноармійського міськвідділу народної освіти,
м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 45 од. зб.,
1956–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Красноармійська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа № 7 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 53 од. зб.,1957–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985).................................................
* Димитрівська восьмирічна трудова політехнічна школа № 29 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 72 од. зб.,1943–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Красноармійська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа № 6 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 37 од. зб.,1951–1970 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Димитрівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа № 30 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 65 од. зб., 1952–
1969 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Красноармійська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа № 2 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 16 од. зб., 1955–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Родинська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа
№36 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Родинське
міста Красноармійську Донецької області. 35 од. зб., 1957–1970 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Новоекономічна восьмирічна школа-інтернат Красноармійського
міськвідділу народної освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 16 од. зб., 1960–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Новоекономічна восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням № 20 Красноармійського міськвідділу
народної освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької
області. 14 од. зб., 1960–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Новоекономічна восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням № 18 Красноармійського міськвідділу
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народної освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької
області. 37 од. зб.,1955–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Красноармійська початкова школа № 10 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 20 од. зб.,
1959–1971 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Початкова школа № 26 Красноармійського міськвідділу народної
освіти, м. Новоекономічне міста Красноармійську Донецької області. 18 од. зб., 1959–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву
18.04.1979)
* Початкова школа № 14 Красноармійського міськвідділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 8 од. зб., 1955–1966 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Красноярська початкова школа №40 Красноармійського міськвідділу
народної освіти, с. Красний Яр Гродівської сільради Красноармійського району Донецької області. 9 од. зб., 1958–1966 рр. (до Красноармійського міського архіву 18.04.1979)
Виконавчий комітет Центрально-Міської ради народних депутатів міста Горлівки Донецької області. 1639 од. зб., 1945–1985 рр.................. 88
Ордена Леніна виробничо-енергетичне об’єднання “Донбасенерго”
Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, м. Горлівка Донецької області. 1850 од. зб., 1943–1982 рр................................................. 137
Виконавчий комітет Залізо-Балківської селищної ради депутатів трудящих, смт.Залізна Балка Горлівської міськради Сталінської області.
61 од. зб., 1946–1959 рр...........................................................................91
Виконавчий комітет Зайцівської селищної ради народних депутатів,
смт. Зайцеве Микитівського району міста Горлівки Донецької області.
521 од. зб., 1944–1985 рр.........................................................................91
Державний кам’яновугільний трест “Горлівськвугілля” комбінату
“Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 1006 од. зб., 1940–
1969 рр.................................................................................................... 142
Ордена Жовтневої революції шахта ім. В.І.Леніна Артемівського виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 597 од. зб., 1944–1980 рр.................................. 143
Ордена Леніна шахта “Кочегарка” виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 540 од. зб.,
1943–1972 рр.......................................................................................... 143
Горлівський машинобудівний завод №21 Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Горлівка Донецької області. 189
од. зб., 1944–1965 рр.............................................................................. 170
* Шахта “Куйбишевська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1230 од. зб.,1944–1968 рр. (до Шахтоупрвління “Куйбишевське”, м. Донецьк 28.01.1994)
* Микитівський деревообробний комбінат управління “Донецькжитлобуд”, м. Микитівка міста Горлівки Донецької області. 68 од. зб.,
1948–1963 рр. (до Горлівського міського архіву 26.02.1985)
* Горлівська державна швейна фабрика управління легкої і харчової
промисловості Донецького раднаргоспу, м. Горлівка Донецької області. 86 од. зб., 1943–1964 рр. (до Горлівської державної швейної фабрики управління легкої і харчової промисловості Донецького раднаргоспу, м. Горлівка Донецької області 13.05.1980)
* Горлівське будівельне управління №2 тресту “Горлівськжитлобуд” комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Горлівка Донецької області.
36 од. зб., 1955–1963 рр. (до Горлівського міського архіву 13.10.1982)
*****
*****
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*****
* Відділ торгівлі виконкому Горлівської міської ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 30 од. зб., 1943–1965 рр. (до Горлівського міського архіву 05.04.1988)
* Фінансовий відділ виконкому Горлівської міської ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 664 од. зб., 1944–1973 рр. (до
Горлівського міського архіву 17.02.2004)
* Фінансовий відділ виконкому Микитівської районної ради депутатів
трудящих, м. Горлівка Донецької області. 565 од. зб., 1945–1975 рр. (до
Горлівського міського архіву 17.02.2004)
Ждановський завод технологічного устаткування медичної промисловості Головного управління промисловості готових лікарських засобів
Міністерства медичної промисловості СРСР, м. Жданов Донецької області. 462 од. зб., 1941, 1943–1973 рр................................................... 172
Ждановський філіал Українського державного інституту по проектуванню металургійних заводів Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Жданов Донецької області. 398 од. зб., 1944–1975 рр................... 303
Ждановська бригада Українського держінституту з проектування металургійних заводів, м. Жданов Донецької області. 42 од. зб., 1951–
1962 рр.................................................................................................... 303
Державний медичний інститут ім. А. М. Горького Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1974 од. зб., 1932–
1990 рр.................................................................................................... 268
* Шахта №10 “Чекіст” тресту “Петровськвугілля” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 922 од. зб.,
1943–1968 рр. (до Шахти ім. Челюскенців, м. Донецьк 04.04.1989)
Фінансовий відділ виконкому Петровської районної ради народних депутатів міста Донецька Донецької області. 806 од. зб., 1943–1975 рр.......130
Фінансовий відділ виконкому Кіровської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 846 од. зб., 1944–1974 рр.....130
Фінансовий відділ виконкому Калінінської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 985 од. зб., 1944–
1974 рр.................................................................................................... 130
* Фінансовий відділ виконкому Ленінської районної ради депутатів
трудящих міста Донецька Донецької області. 709 од. зб.,1943–1975 рр.
(до Фінансового відділу виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області 25.09.2003)
Сталінська обласна контора “Заготсіно” Української республікан
ської контори “Заготсіно” Міністерства заготівель СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 13 од. зб., 1943–1952 рр...................................... 244
Фінансовий відділ виконкому Пролетарської районної ради народних депутатів міста Донецька Донецької області. 607 од. зб., 1943–
1975 рр.................................................................................................... 130
Народний суд 1-ї дільниці Калінінського району міста Донецька Донецької області. 1165 од. зб., 1943–1960 рр......................................... 117
Народний суд 3-ї дільниці Калінінського району міста Донецька Донецької області. 467 од. зб., 1944–1960 рр........................................... 117
Народний суд 4-ї дільниці Калінінського району міста Донецька Донецької області. 650 од. зб., 1945–1960 рр........................................... 117
* Шахтоуправління ім. газети “Правда” тресту “Пролетарськвугілля”
виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 802 од. зб., 1950–1969 рр. (до Шахтоуправління ім. газети “Правда” тресту “Пролетарськвугілля” виробничого
об’єднання з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області 14.04.1994)
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* Шахта №9 “Капітальна” тресту “Пролетарськвугілля” комбінату
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1016 од. зб.,1945–
1970 рр. (до Шахтоуправління “Червона Зірка”, Донецьке виробниче
об’єднання по видобутку вугілля 17.01.1994)
*****
* Шахтоуправління №1-2 “Лівенка” тресту “Будьонніввугілля”, м. Ста
ліно Сталінської області. 40 од. зб.,1945–1954 рр. (до Шахтоуправління “Червона Зірка” “Донецьквугілля”, 17.09.1994)
* Шахта №12 “Похила” тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 332 од. зб., 1945–1963 рр. (до “Червоної Зірки” “Донецьквугілля”, 17.09.1994)
* Шахтоуправління “Лівенське” тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 659 од. зб., 1950–1970 рр. (до “Червоної Зірки” “Донецьквугілля”, 17.01.1944)
* Шахта №9 “Похила” тресту “Будьонніввугілля”, м. Сталіно Сталін
ської області. 31 од. зб., 1943–1950 рр. (до “Червоної Зірки” “Донецьквугілля”, 17.01.1944)
* Донецький завод металоконструкцій “Укрглавстальконструкція”
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 242 од. зб., 1943–1961 рр. (до Донецького заводу металоконструкцій “Укрглавстальконструкція” Міністерства
монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області 01.06.1988)
Донецьке відділення видавництва “Транспорт” Держкомітету Ради
Міністрів СРСР з друку, м. Донецьк Донецької області. 80 од. зб.,
1945–1978 рр.......................................................................................... 293
Донецьке підприємство ремонту вагів, точних машин і приладів “Ремвагточмашприлад” Всесоюзного об’єднання “Союзголовприладремонт”, м. Донецьк Донецької області. 112 од. зб., 1944–1966 рр...... 178
* Шахтоуправління ім. Фелікса Кона тресту “Куйбишеввугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 371 од. зб.,1946–1960 рр. (до Шахти
ім. О. Ф. Засядька, м. Донецьк 20.03.1989)
Донецьке спеціалізоване управління “Металургмонтаж” №213 тресту “Донбаспроммонтаж” Міністерства будівництва УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 119 од. зб., 1944–1963 рр...................................... 222
Редакція багатотиражної газети “Радянський шахтар” Пролетарського
райкому профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Донецьк
Донецької області. 12 од. зб., 1954–1961 рр........................................ 294
Восьмирічна школа-інтернат №8 Калінінського райвідділу народної
освіти, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб., 1959–1966 рр....... 278
Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №6 Калінінського райвідділу народної освіти, м. Донецьк Донецької області.
15 од. зб., 1946–1966 рр......................................................................... 277
* Шахтоуправління №5/17 тресту “Макіїввугілля”, м. Сталіно Сталін
ської області. 19 од. зб.,1944–1950 рр. (до Шахти “Червоногвардій
ська”, м. Макіївка 12.04.1988)
* Шахта №5/6 ім. Калініна тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 197 од. зб.,1950–1963 рр. (до Шахти ім. Калініна,
м. Донецьк 22.02.1989)
* Шахта №7/8 ім. Калініна тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 234 од. зб.,1952–1965 рр. (до Шахти ім. Калініна,
м. Донецьк 22.02.1989)
* Шахта №2 “Похила” тресту “Красногвардійськвугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 217 од. зб.,1946–1964 рр. (до Шахти “Червоногвардійська”,м. Макіївка 12.04.1988)
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* Шахта ім. Калініна Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Донецьквугілля), м. Донецьк Донецької області.
767 од. зб., 1962–1980 рр. (до Шахти ім. Калініна Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Донецьквугілля), м. Донецьк
Донецької області 14.05.1996)
* Шахтоуправління “Жовтневе” Донецького виробничого об’єднання
з видобутку вугілля (Донецьквугілля), м. Донецьк Донецької області.
1087 од. зб., 1954–1980 рр. (до Шахтоуправління “Жовтневе” Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Донецьквугілля),
м. Донецьк Донецької області 21.05.1996)
*****
Шахта ім. О. Ф. Засядька Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Донецьквугілля), м. Донецьк Донецької області. 867 од. зб.,
1959–1980 рр.......................................................................................... 143
*****
** Шахтоуправління №17–17 біс тресту “Рутченковвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 165 од. зб., 1959–1961 рр. до ф. Р-4358
* Шахтоуправління №20 тресту “Будьонніввугілля” м. Сталіно
Сталінської області. 81 од. зб., 1955–1959 рр. (до Шахтоуправління
ім. газети “Правда” 14.04.1994)
* Шахта № 11/21 тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької
області. 384 од. зб., 1946–1963 рр. (до Шахтоуправління “Червона Зірка” 17.01.1994)
*****
* Шахта “Лідіївка” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 678 од. зб.,1944–1968 рр. (до Шахти “Лідіївка” комбінату
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області 30.05.1990)
* Шахта “Кіровська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 870 од. зб.,1944–1971 рр. (до Шахти “Кіровська” комбінату
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області 21.02.1994)
* Шахта № 30 тресту “Рутченковвугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 392 од. зб.,1945–1958 рр. (до Шахти “Кіровська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області 21.02.1994)
* Шахта “Глибока” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 358 од. зб.,1958–1970 рр. (до Шахтоуправління ім. Газети
“Соц.Донбас”, м. Донецьк, 04.04.1989)
* Шахтоуправління “Кальміуське” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 768 од. зб.,1944–1971 рр. (до Шахтоуправління ім. Газети “Правда” 14.04.1994)
Будівельне управління №2 тресту “Куйбишеввугілля” комбінату
“Сталінвугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1954–
1955 рр.................................................................................................... 222
Дружківський машинобудівний завод управління вугільного машинобудування Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Дружківка Донецької області. 1375 од. зб.,
1937–1966 рр........................................................................................... 170
* Шахта №6 “Капітальна” тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 583 од. зб., 1943–1964 рр. (до Шахтоуправління
ім. Газети “Правда” 14.04.1994)
Донецька студія телебачення Комітету з радіомовлення і телебачення Ради Міністрів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 587 од. зб.,
1956–1971 рр........................................................................................... 296
** Шахтоуправління №8 тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 146 од. зб., 1956–1962 рр. до ф. Р-4361
Шахтоуправління ім. Леніна тресту “Макіїввугілля”, м. Макіївка Сталінської області. 124 од. зб., 1949–1960 рр.......................................... 143
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Макіївський коксохімічний завод ім. Ф.Е.Дзержинського об’єднання
“Укркокс” Міністерства чорної металургії УРСР, м. Макіївка Донецької області. 938 од. зб., 1955–1980 рр................................................... 174
Шахта №19-20 тресту “Совєтськвугілля”, сел. Ханженкове міста
Макіївки Донецької області. 296 од. зб., 1949–1971 рр...................... 143
Народний суд 1-ї дільниці Кіровського району міста Макіївки Сталін
ської області. 1633 од. зб., 1944–1952 рр............................................. 117
*****
Народний суд 1-ї дільниці Центрально-Міського району міста Макіївки Сталінської області. 567 од. зб., 1943–1956 рр............................... 117
Народний суд 3-ї дільниці Центрально-Міського району міста Макіївки Сталінської області. 388 од. зб., 1946–1960 рр............................... 117
Народний суд 4-ї дільниці Центрально-Міського району міста Макіївки Сталінської області. 70 од. зб., 1948–1960 рр................................. 117
Народний суд 3-ї дільниці Кіровського району міста Макіївки Сталін
ської області. 57 од. зб., 1952–1957 рр................................................. 117
Виконавчий комітет Першотравневої районної ради народних депутатів, смт.Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 606 од. зб., 1946–1961, 1967–1985 рр................................................86
Управління сільського господарства виконкому Першотравневої
районної ради народних депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 294 од. зб., 1943–1953, 1970–1985 рр......196
* Редакція Першотравневої районної газети “Колгоспне життя”
Сталінського обласного газетного видавництва, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 16 од. зб., 1951–
1961 рр. (до Редакції Першотравневої районної газети “Колгоспне
життя” Сталінського обласного газетного видавництва, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області 1980)
Першотравневий районний промисловий комбінат Сталінського обласного управління місцевої промисловості, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1950 рр.....183
* Колгоспи Бердянської сільської ради депутатів трудящих Першотравневого району Донецької області (о.а.ф.). 102 од. зб.,1944–1969 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 12.03.1997)
Колгоспи Першотравневої сільської ради депутатів трудящих Першотравневого району Донецької області (о.а.ф.). 245 од. зб., 1943–
1982 рр.................................................................................................... 208
Рибальський колгосп ім. Кірова Ждановського рибоконсервного комбінату, м. Жданов Донецької області. 115 од. зб., 1943–1971 рр....... 208
Виконавчий комітет Єнакієвської міської ради народних депутатів ,
м. Єнакієве Донецької області. 1322 од. зб., 1943–1985 рр..................87
Виконавчий комітет Юнокомунарівської селищної ради депутатів трудящих, сел. Юних Комунарів міста Єнакієве Донецької області. 88 од.
зб., 1946–1964 рр......................................................................................91
Виконавчий комітет Вуглегірської міської ради депутатів трудящих,
м. Вуглегірськ міста Єнакієве Донецької області. 331 од. зб., 1959–
1985 рр......................................................................................................87
Виконавчий комітет Хацапетівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Хацапетівка міста Єнакієве Сталінської області. 48 од. зб.,
1944–1958 рр............................................................................................91
Виконавчий комітет Соф’є-Кіндратівської селищної ради депутатів
трудящих, смт. Соф’є-Кіндратівка міста Єнакієве Донецької області.
262 од. зб., 1943–1975 рр.........................................................................91
Виконавчий комітет Корсунської селищної ради народних депутатів,
смт. Корсунь міста Єнакієве Донецької області. 364 од. зб., 1943–
1985 рр......................................................................................................91
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Виконавчий комітет Вірівської селищної ради депутатів трудящих,
смт.Вірівка міста Єнакієве Донецької області. 115 од. зб., 1943–
1962 рр..................................................................................................... 91
** Виконавчий комітет Калинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Калинівка Єнакієвського району Сталінської області.
5 од. зб.,1943–1945 рр. до ф. Р-5863
Виконавчий комітет Краснооктябрьської селищної ради депутатів
трудящих, смт.Красний Октябр міста Єнакієве Донецької області.
212 од. зб., 1943–1974 рр........................................................................ 91
Виконавчий комітет Краснопрофінтернівської селищної ради депутатів трудящих, смт.Красний Профінтерн міста Єнакієве Донецької
області. 207 од. зб., 1946–1974 рр.......................................................... 91
Виконавчий комітет Карло-Марксівської селищної ради народних
депутатів, смт. Карло-Марксове міста Єнакієве Донецької області.
325 од. зб., 1947–1980, 1982–1985 рр.................................................... 93
Виконавчий комітет Оленівської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Оленівка міста Єнакієве Донецької області. 21 од. зб., 1945–
1964 рр..................................................................................................... 94
Виконавчий комітет Булавинської селищної ради народних депутатів,
смт.Булавинське міста Єнакієве Донецької області. 373 од. зб., 1957–
1985 рр..................................................................................................... 95
Єнакієвський міський комітет народного контролю, м. Єнакієве Донецької області. 315 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Виконавчий комітет Ольховатської селищної ради народних депутатів,
смт. Ольховатка міста Єнакієве Донецької області. 361 од. зб., 1948–
1985 рр......................................................................................................91
* Фінансовий відділ виконкому Єнакієвської міської ради народних
депутатів, м. Єнакієве Донецької області. 967 од. зб., 1932–1983 рр.
(до Єнакієвського міського архіву 20.08.2003)
Єнакієвська міська інформаційно-обчислювальна станція державної
статистики Донецького облсатуправління, м. Єнакієве Донецької області. 419 од. зб., 1943–1983 рр............................................................. 128
* Відділ комунального господарства виконкому Єнакієвської міської
ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Донецької області. 106 од. зб.,
1943–1974 рр. (до Єнакієвського міського архіву 06.06.1988)
Відділ народної освіти виконкому Єнакієвської районної ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Сталінської області. 42 од. зб., 1943–
1948 рр.................................................................................................... 264
Артемівський корморадгосп Сталінської обласної контори із заготівлі
худоби “Заготскот”, с. Покровське Єнакієвського району Сталінської
області. 6 од. зб., 1946–1947 рр............................................................. 200
Колгосп “Прапор ударника” Убіжищенської сільської ради депутатів
трудящих, хутор Убіжище Єнакієвського району Сталінської області.
9 од. зб., 1948–1957 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. 1-го Травня Соф’є-Кіндратівської сільської ради депутатів
трудящих, смт. Соф’є-Кіндратівка Єнакієвського району Сталінської
області. 20 од. зб., 1943–1951 рр........................................................... 208
Колгосп “1905 рік” Іллінської сільської ради депутатів трудящих, с.
Іллінка Єнакієвського району Сталінської області. 10 од. зб., 1946–
1951 рр.................................................................................................... 208
* Шахта “Юний комунар” Орджонікідзевського виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Орджонікідзевугілля), м. Юнокомунарівськ Єнакієвської міськради Донецької області. 628 од. зб., 1946–
1982 рр. (до Шахти “Юний комунар” Орджонікідзевського виробничого об’єднання з видобутку вугілля (Орджонікідзевугілля), м. Юнокомунарівськ Єнакієвської міськради Донецької області 15.05.1997)
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*****
Єнакієвський коксохімічний завод виробничого об’єднання коксохімічної промисловості (Укркокс) Міністерства чорної металургії
УРСР, м. Єнакієве Донецької області. 849 од. зб., 1950–1992 рр...... 174
* Новоєнакієвський коксохімічний завод Головного управління коксохімічної промисловості “Головкокс” Міністерства металургійної
промисловості СРСР, м. Єнакієве Сталінської області. 47 од. зб.,1939–
1950 рр. (до Єнакієвського коксохімічного заводу 23.04.1993)
* Староєнакієвський коксохімічний завод Головного управління коксохімічної промисловості “Головкокс” Міністерства металургійної
промисловості СРСР, м. Єнакієве Сталінської області. 22 од. зб.,1944–
1950 рр. (до Єнакієвського коксохімічного заводу 23.04.1993)
* Єнакієвський домобудівний комбінат тресту “Донбасзалізобетон”
Донецького раднаргоспу, м. Єнакієве Донецької області. 45 од. зб.,
1954–1961 рр. (до Єнакієвського крупноблочного домобудівельного
заводу 14.02.1985)
Відділ капітального будівництва виконкому Єнакієвської міської ради
народних депутатів, м. Єнакієве Донецької області. 225 од. зб., 1959–
1983 рр.................................................................................................... 214
* Шахта “ Вуглегірська” Орджонікідзевського виробничого об’єднання
з видобутку вугілля, м. Вуглегірськ міста Єнакієве Донецької області. 473 од. зб.,1955–1982 рр. (до Шахти “Углегірська” виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Орджонікідзевугілля”, Углегірськ)
* Шахтоуправління №4 тресту “Орджонікідзевугілля”, м. Вуглегірськ
міста Єнакієве Донецької області. 27 од. зб.,1955–1960 рр. (до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
* Єнакієвське міське ПТУ №81 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Єнакієве Донецької області. 29 од. зб., 1955–1963 рр.
(до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
* Народний суд сільської дільниці Костянтинівського району Сталін
ської області. 314 од. зб.,1943–1952 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 25.05.1992)
Планова комісія виконкому Костянтинівської районної ради народних
депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 195 од. зб., 1946–1963,
1965–1980 рр.......................................................................................... 126
Відділ народної освіти виконкому Костянтинівської районної ради
народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 346 од. зб.,
1943–1985 рр.......................................................................................... 264
Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради народних депутатів,
с. Миколаївка Костянтинівського району Донецької області. 421 од. зб.,
1944–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Білокузьминівської сільської ради народних депутатів, с. Білокузьминівка Костянтинівського району Донецької області.
453 од. зб., 1919, 1944–1985 рр.............................................................. 92
Виконавчий комітет Семенівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Семенівка Костянтинівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1951–1954 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Олександро-Калинівської сільської ради народних депутатів, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Донецької області. 337 од. зб., 1944–1985 рр............................................ 92
Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Тарасівка Костянтинівського району Сталінської області. 101 од. зб.,
1943–1960,1981–1985 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Кіндратівської сільської ради народних депутатів,
с. Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області. 368 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 92
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Виконавчий комітет Артемівської сільської ради народних депутатів,
сел. Артема Костянтинівського району Донецької області. 324 од. зб.,
1955–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Віролюбівської сільської ради народних депутатів, с. Віролюбівка Костянтинівського району Донецької області.
365 од. зб., 1944–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Марковської сільської ради депутатів трудящих,
с. Маркове Костянтинівського району Сталінської області. 93 од. зб.,
1943–1960 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Куртівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Куртівка Костянтинівського району Сталінської області. 41 од. зб.,
1944–1954 рр............................................................................................92
Сталінська обласна контора “Головзаготсортзерно” Міністерства
заготівель СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1948–
1951 рр.................................................................................................... 244
* Колгоспи Полтавськоої сільської ради депутатів трудящих Костянтинівського району Донецької області (о.а.ф.). 114 од. зб., 1943–
1970 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
09.08.1995)
* Колгоспи Кіндратівської сільської ради депутатів трудящих Костянтинівського району Донецької області (о.а.ф.). 117 од. зб.,1943–1970
рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 09.08.1995)
* Колгоспи Торcької сільської ради депутатів трудящих Костянтинів
ського району (о.а.ф.). 65 од. зб.,1947–1970 рр. (до Костянтинівського
державного районного архіву 09.08.1995)
* Колгосп “Серп і молот” Олександро-Калинівської сільської ради народних депутатів, с. Тарасівка Костянтинівського району Донецької
області. 148 од. зб., 1945–1983 рр. (до Костянтинівського державного
районного архіву 09.08.1995)
* Колгоспи Торcької сільської ради депутатів трудящих Костянтинівського району Донецької області (о.а.ф.). 45 од. зб., 1943–1968 рр. (до
Костянтинівського державного районного архіву 09.08.1995)
* Колгосп ім. Суворова Миколаївської сільської ради депутатів трудящих Костянтинівського району Донецької області. 50 од. зб., 1943–
1971 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
09.08.1995)
* Колгосп “Шлях до комунізму” Олександро-Калинівської сільської
ради депутатів трудящих, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1959 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 09.08.1995)
Кіндратівська допоміжна школа-інтернат для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку Костянтинівського райвідділу народної
освіти, с. Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області.
26 од. зб., 1960–1967 рр......................................................................... 278
* Колгосп ім. Свердлова Олександро-Калинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Яблунівка Костянтинівського району Донецької
області. 143 од. зб., 1943–1974 рр. (до Костянтинівського державного
районного архіву 09.08.1995)
* Колгосп “Новий шлях” Іванопільської сільської ради народних депутатів, с. Предтечине Костянтинівського району Донецької області.
231 од. зб.,1943–1983 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 09.08.1995)
Колгосп ім. Тельмана Клебан-Бицької сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка Костянтинівського району Сталінської області.
21 од. зб., 1947–1959 рр......................................................................... 208

№ Р-4441
№ Р-4442

№ Р-4443
№ Р-4444
№ Р-4445

№ Р-4446

№ Р-4447
№ Р-4448
№ Р-4449

№ Р-4450

№ Р-4451
№ Р-4452
№ Р-4453

№ Р-4454
№ Р-4455
№ Р-4456

№ Р-4457

611

Радгосп “Хімік” Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, сел. Червоне Костянтинівського району Донецької області. 193 од. зб., 1957–1980 рр............................................................. 200
Іванопільська допоміжна школа-інтернат для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку Костянтинівського райвідділу народної
освіти, с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.
27 од. зб., 1962–1967 рр......................................................................... 278
*****
Виконавчий комітет Миколайпільсьскої сільської ради депутатів трудящих, с. Миколайпілля Костянтинівського району Сталінської області. 11 од. зб., 1943–1954 рр......................................................................92
Катеринівська допоміжна школа для дітей з дефектами розумового і
фізичного розвитку Артемівського райвідділу народної освіти, с. Катеринівка Артемівського району Донецької області. 63 од. зб., 1950–
1963 рр.................................................................................................... 278
* Олександро-Калинівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Артемівського райвідділу народної освіти, с. Олександро-Калинове Артемівського району Донецької області. 64 од. зб.,1945–1963 рр. (до Костянтинівського державного
районного архіву 31.08.1983)
Костянтинівський завод вторинних чорних металів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Костянтинівка Донецької області. 352 од. зб.,
1934, 1936–1940, 1944–1967 рр............................................................ 167
**** Контора “Донбасенергобудпостачання” тресту “Донбасенергобуд”, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб., 1945–1962 рр.
* Підсобне господарство відділу робітничого постачання Костянтинівського хімічного заводу ім. Сталіна, хутір Стінки Костянтинів
ського району Сталінської області. 30 од. зб., 1948–1957 рр. (до Костянтинівського міського архіву 14.05.1980)
* Підсобне господарство відділу робітничого постачання ЧасовЯрського рудоуправління Артемівського району Сталінської області.
20 од. зб., 1945–1956 рр. (до Артемівського міського архіву
28.02.1983)
Колгосп ім. Карла Маркса Костянтинівської міськради, с. Новодмитрівка Костянтинівського району Сталінської області. 20 од. зб.,
1949–1957 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Степанівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Степанівка Костянтинівського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1946–1954 рр............................................................................................ 92
Костянтинівський завод скловиробів ім. 13-ти розстріляних робітничих Республіканського промислового об’єднання скляної промисловості Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР,
м. Костянтинівка Донецької області. 377 од. зб., 1937, 1940, 1941,
1943–1982 рр.......................................................................................... 175
Народний суд 1-ї дільниці міста Костянтинівки Сталінської області.
2799 од. зб., 1944–1960 рр..................................................................... 117
Народний суд 3-ї дільниці міста Костянтинівки Сталінської області.
2217 од. зб., 1948–1960 рр..................................................................... 117
* Костянтинівська державна нотаріальна контора, м. Костянтинівка Донецької області. 479 од. зб.,1944–1963 рр. (до Костянтинівської
державної нотаріальної контори, м. Костянтинівка Донецької області
30.03.2001)
* Трамвайне управління Костянтинівського міського відділу комунального господарства, м. Костянтинівка Донецької області. 89 од. зб.,
1943–1963 рр. (до Трамвайного управління Костянтинівського міського відділу комунального господарства, м. Костянтинівка Донецької
області 15.06.1981)
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* Восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа №16 Костянтинівського міського відділу народної освіти, м. Костянтинівка
Донецької області. 44 од. зб.,1953–1964 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 31.08.1983)
Костянтинівський філіал з виробів зі скла Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів і виробів Академії будівництва й архітектури УРСР, м. Костянтинівка Донецької області. 164 од. зб., 1950–
1962 рр.................................................................................................... 303
Виконавчий комітет Берестівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Берестівка Єнакієвського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1950–1957 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Будьоннівської сільської ради депутатів трудящих, с. Будьоннівка Єнакієвського району Сталінської області. 4 од.
зб., 1950–1954 рр..................................................................................... 92
* Мало-Янисольська середня загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної
освіти, с. Мало-Янисоль Володарського району Донецької області.
85 од. зб.,1947–1965 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Куйбишевська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної освіти, с. Куйбишеве Володарського району Донецької області.
53 од. зб., 1953–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Старченково-Українська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу
народної освіти, с. Старченково-Українське Володарського району Донецької області. 80 од. зб., 1948–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Первомайська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної
освіти, с. Первомайське Володарського району Донецької області.
80 од. зб.,1947–1965 рр. (до Володарського державного районного архіву 05.04.1979)
* Володарська школа-інтернат Володарського районного відділу народної освіти, с. Володарське Володарського району Донецької області. 37 од. зб., 1959–1963 рр. (до Володарського державного районного
архіву 02.04.1979)
* Республіканська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної освіти, с. Республіка Володарського району Донецької області.
53 од. зб., 1949–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Володарська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної освіти, с. Володарське Володарського району Донецької області.
42 од. зб.,1957–1964 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Новокраснівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної
освіти, с. Новокраснівка Володарського району Донецької області.
43 од. зб., 1954–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Боївська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з
виробничим навчанням Володарського райвідділу народної освіти,
с. Бойове Володарського району Донецької області. 64 од. зб., 1948–
1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
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* Першотравневий дитячий будинок Першотравневого райвідділу народної освіти, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області.
14 од. зб., 1949–1955 рр. (до Першотравневого державного районного
архіву 30.07.1980)
Відділ охорони здоров’я виконкому Першотравневої районної ради
депутатів трудящих, с. Першотравневе Першотравневого району
Сталінської області. 31 од. зб., 1944–1976 рр...................................... 254
Відділ сільського і колгоспного будівництва виконкому Першотравневої районної ради депутатів трудящих, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської області. 30 од. зб., 1945–1953 рр............ 220
Інспекція сільського господарства виконкому Першотравневої районної ради депутатів трудящих, с. Першотравневе Першотравневого
району Сталінської області. 2 од. зб., 1959, 1960 рр........................... 196
Відділ бавовництва виконкому Першотравневої районної ради депутатів трудящих, с. Першотравневе Першотравневого району Сталін
ської області. 10 од. зб., 1950–1952 рр................................................. 207
Володарський районний комітет народного контролю, смт. Володарське Володарського району Донецької області. 158 од. зб., 1963–
1990 рр.................................................................................................... 112
Володарське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного
забезпечення сільського господарства, смт.Володарське Володарського району Донецької області. 106 од. зб., 1961–1980 рр..................... 196
* Володарська районна міжколгоспна будівельна організація Донецького обласного управління сільського господарства, смт. Володарське
Володарського району Донецької області. 69 од. зб.,1956–1967 рр. (до
Володарського державного районного архіву 05.07.1989)
* Володарський молокозавод Донецького облмолкомбінату “Укрглавмолоко” Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, с. Володарське Володарського району Донецької області. 64 од. зб., 1945–
1966 рр. (до Володарського державного районного архіву 05.04.1979)
* Федорівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Володарського райвідділу народної освіти,
с. Федорівка Володарського району Донецької області. 61 од. зб., 1948–
1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
Колгосп ім. Ворошилова Першотравневої сільської ради депутатів
трудящих, с. Першотравневе Першотравневого району Сталінської
області. 26 од. зб., 1943–1950 рр........................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Ялтинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 12 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Комінтерн” Ялтинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 10 од. зб., 1945–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Червоний борець” Ялтинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 15 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Суворова Ялтинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 15 од. зб., 1944–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Соцперебудова” Стародубівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Стародубівка Першотравневого району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1950 рр............................................................... 208
* Колгосп “Рассвет” Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих, с. Куйбишеве Володарського району Донецької області. 170 од.
зб., 1959–1982 рр. (до Володарського державного районного архіву
26.09.1997)
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* Колгосп “Червоний трудовик” Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоукраїнка Мар’їнського району Сталінської області. 26 од. зб.,1943–1950 рр. (до Мар’їнського державного районного
архіву 15.04.1998)
Колгосп “Паризька Комуна” Єлизаветівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Іллінка Мар’їнського району Сталінської області. 16 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. РСЧА Єлизаветівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Романівка Мар’їнського району Сталінської області. 9 од. зб., 1944–
1950 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Шевченко Мар’їнської сільської ради депутатів трудящих,
м. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 74 од. зб., 1944–
1970 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп “Побєда” Мар’їнської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Побєда Мар’їнського району Сталінської області. 16 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Нове життя” Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, сел. Олександрівка Мар’їнського району Сталінської області.
16 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
* Колгосп “Україна” Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, смт. Олександрівка Мар’їнського району Донецької області.
104 од. зб.,1943–1980 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)......................................................................................
Державний кам’яновугільний трест “Орджонікідзевугілля” комбінату “Артемвугілля”, м. Єнакієве Донецької області. 537 од. зб., 1943–
1970 рр.................................................................................................... 142
* Колгосп “Червоний прапор” Катеринівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Антонівка Мар’їнського району Сталінської області.
34 од. зб.,1945–1958 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп “Перемога” Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка Мар’їнського району Сталінської області.
29 од. зб.,1945–1958 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Мічуріна Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка Мар’їнського району Донецької області.
46 од. зб.,1958–1969 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп ім. Ворошилова Галицинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Желанне Друге Селидівського району Сталінської області.
6 од. зб., 1946–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. Молотова Галицинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Желаннне Перше Селидівського району Сталінської області.
14 од. зб., 1943–1951 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Петровського Галицинівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Галицинівка Селидівського району Сталінської області.
3 од. зб., 1950, 1951 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. 17-го партз’їзду Павлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Павлівка Мар’їнського району Сталінської області.
19 од. зб., 1943–1950 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп ім. 1-го Травня Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка Мар’їнського району Сталінської області. 22 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Крупської Павлівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Октябрський Мар’їнського району Сталінської області.
20 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
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* Колгосп ім. Суворова Новоселидівської сільської ради народних
депутатів, с. Новоселидівка Мар’їнського району Донецької області.
64 од. зб., 1950–1980 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 18.04.1995)
Колгосп ім. Ворошилова Селидівської сільської ради депутатів трудящих, с. Селидівка Селидівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Агропілля” Курахівської сільської ради депутатів трудящих, сел. Олександропіль Селидівського району Сталінської області.
6 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
* Колгосп “Радянська Україна” Успенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Успенівка Мар’їнського району Донецької області.
109 од. зб., 1943–1969 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп ім. Першого Травня Успенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ганнівка Мар’їнського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Роївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Роя Мар’їнського району Сталінської області. 35 од. зб., 1949–
1957 рр.................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Олександрівської селищної ради народних депутатів, смт. Олександрівка Мар’їнського району Донецької області.
370 од. зб., 1947–1985 рр......................................................................... 91
Виконавчий комітет Добровільскої сільської ради народних депутатів,
с. Добровілля Мар’їнського району Донецької області. 340 од. зб.,
1946–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Роївської селищної ради депутатів трудящих, смт.
Роя Мар’їнського району Донецької області. 93 од. зб., 1958–1966 рр....91
* Колгосп ім. Мічуріна Сонцевської сільської ради народних депутатів, с. Краснопілля Старобешівського району Донецької області.
97 од. зб.,1953–1983 рр. (до Старобешівського державного районного
архіву 07.05.1996)
* Колгосп ім. Леніна Стильської сільської ради народних депутатів,
с. Стила Старобешівського району Донецької області. 86 од. зб.,
1954–1984 рр. (до Старобешівського державного районного архіву
07.05.1996)
Колгосп ім. Чапаєва Стильської сільської ради депутатів трудящих,
с. Стила Старобешівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1948,
1951, 1953–1956, 1958, 1959 рр............................................................ 208
Колгосп ім. Щорса Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Бирюки Старобешівського району Донецької області. 110 од. зб.,
1948–1977 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Жданова Мар’янівської сільської ради народних депутатів, с. Новоселівка Старобешівського району Донецької області. 106
од. зб.,1953–1983 рр. (до Старобешівського державного районного архіву 07.05.1996)
* Колгосп “Перемога” Кумачівської сільської ради народних депутатів, с. Побєда Старобешівського району Донецької області.
117 од. зб.,1950–1984 рр. (до Старобешівського державного районного
архіву 07.05.1996)
* Колгосп ім. Дзержинського Стильської сільської ради народних
депутатів, с. Стила Старобешівського району Донецької області.
123 од. зб.,1951–1983 рр. (до Старобешівського державного районного
архіву 07.05.1996)
Колгосп ім. Петровського Стильської сільської ради депутатів трудящих, с. Стила Старобешівського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1949, 1950 рр.......................................................................................... 208
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Колгосп “Червоний орач” Стильської сільської ради депутатів трудящих, с. Стила Старобешівського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1949, 1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “День врожаю” Вознесенської сільської ради депутатів трудящих, с. Новий Світ Старобешівського району Сталінської області.
17 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
*****
* Колгосп ім. Котовського Мар’янівської сільської ради народних депутатів, с. Придорожнє Старобешівського району Донецької області.
140 од. зб., 1950–1984 рр. (до Старобешівського державного районного архіву 07.05.1996)
Колгосп ім. Комінтерну Олександрівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Олександрівка 2 Старобешівського району Сталінської
області. 4 од. зб., 1948–1950 рр............................................................. 208
Колгосп “20 років Жовтня” Олександрівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Григорівка Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1950 рр...................................................................... 208
Колгосп “Заповіти Ілліча” Старобешівської сільської ради народних
депутатів, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 151 од. зб., 1951–1983 рр............................................................. 208
* Костянтинівський завод обважників управління металургійної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Костянтинівка Донецької області. 57 од. зб., 1954–1963 рр. (до Костянтинівського міського архіву
01.04.1985)
Виконавчий комітет Новосвітської селищної ради народних депутатів,
смт. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. 368 од.
зб., 1957–1985 рр...................................................................................... 91
Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради депутатів трудящих,
с. Вознесенка Старобешівського району Сталінської області. 23 од. зб.,
1947–1958 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Мар’янівка Старобешівського району Сталінської області. 20 од. зб.,
1946–1954 рр............................................................................................ 92
Маріупольський металургійний інститут Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Маріуполь Донецької області. 4380 од. зб.,
1943–1990 рр.......................................................................................... 267
Виконавчий комітет Новозар’ївської сільської ради народних депутатів, с. Новозар’ївка Старобешівського району Донецької області.
309 од. зб., 1951–1955, 1958–1985 рр..................................................... 92
Виконавчий комітет Старобешівської селищної ради народних депутатів, смт.Старобешеве Старобешівського району Донецької області.
331 од. зб., 1959–1985 рр......................................................................... 91
Інспекція з сільського господарства виконкому Старобешівської районної ради депутатів трудящих, смт. Старобешеве Старобешівського
району Сталінської області. 17 од. зб., 1957–1961 рр......................... 196
Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради депутатів трудящих, смт. Комсомольське Старобешівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1945–1956 рр...................................................................... 91
Управління сільського господарства виконкому Старобешівської
районної ради народних депутатів, смт. Старобешеве Старобешів
ського району Донецької області. 386 од. зб., 1944–1957, 1970–
1985 рр.................................................................................................... 196
* Фінансовий відділ виконкому Старобешівської районної ради народних депутатів, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької
області. 585 од. зб., 1943–1986 рр. (до Старобешівського районного архіву 04.06.2003)
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В=№ Р-4559 ...........................................................................................
Володарське районне виробниче управління сільського господарства,
смт. Володарське Володарського району Донецької області. 38 од. зб.,
1963–1969 рр.......................................................................................... 196
Виконавчий комітет Ольхівчицької селищної ради депутатів трудящих, смт. Ольхівчик Шахтарського району Донецької області. 96 од.
зб., 1943–1962 рр.................................................................................... 91
** Шахтний комітет профспілки шахтоуправління №2-2біс, м. Шахтарськ Донецької області. 42 од. зб.,1950–1962 рр. до ф. Р-4543......
** Шахтний комітет профспілки шахти №1-біс ім. 1-го Травня, м.
Шахтарськ Донецької області. 31 од. зб.,1948–1963 рр. до ф. Р-4547
Виконавчий комітет Шахтарської районної ради народних депутатів
трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 1332 од. зб., 1943–1962,
1965–1985 рр.......................................................................................... 86
Ясинівський коксохімічний завод ім. 60-річчя Радянської України
об’єднання “Укркокс” Міністерства чорної металургії УРСР, м. Макіївка Донецької області. 1561 од. зб., 1952–1980 рр................................ 174
Колгосп ім. Леніна Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, сел. Олександринка Ольгинського району Сталінської області. 21
од. зб., 1944, 1948–1956 рр.................................................................... 208
* Колгосп ім. Мічуріна Андріївської сільської ради депутатів трудящих, с. Андріївка Ольгинського району Сталінської області. 149 од.
зб.,1944–1955 рр. (до Волноваського державного районного архіву
19.10.1995)..............................................................................................
* Колгосп “Родіна” Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих,
сел. Новотроїцьке Волноваського району Сталінської області. 61 од.
зб.,1945–1958 рр. (до Волноваського державного районного архіву
19.10.1995)..............................................................................................
** Заводський комітет профспілки Ясинівського коксохімічного заводу, м. Макіївка Донецької області. 127 од. зб.,1953–1965 рр. до ф. Р4564.........................................................................................................
База постачання відділу охорони здоров’я виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 97 од. зб.,
1946–1962 рр.......................................................................................... 243
** Шахтний комітет профспілки шахти №1, м. Шахтарськ Донецької
області. 76 од. зб.,1946–1963 рр. до ф. Р-4564....................................
* Колгосп ім. Ілліча Оленівської сільської ради депутатів трудящих, сел. Оленівка Волноваського району Донецької області. 185 од.
зб.,1943–1966 рр. (до Волноваського державного районного архіву
19.10.1995)..............................................................................................
Колгосп “Прапор Леніна” Новотроїцької сільської ради депутатів трудящих, сел. Новотроїцьке Ольгинського району Сталінської області.
79 од. зб., 1943–1958 рр......................................................................... 208
Колгосп “12 років Жовтня” Ольгинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 120 од.
зб., 1943–1956 рр.................................................................................... 208
Колгосп “Червоний орач” Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петрівське Старомлинівського району Сталінської області. 18
од. зб., 1943–1950 рр.............................................................................. 208
Колгосп “Нове життя” Петрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Петрівське Старомлинівського району Сталінської області. 24 од.
зб., 1943–1950 рр.................................................................................... 208
Колгосп “Соціалістичний наступ” Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петрівське Старомлинівського району Сталінської
області. 19 од. зб., 1944–1950 рр........................................................... 208
Колгосп ім. 13-го з’їзду КП(б)У Петрівської сільської ради депутатів
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трудящих, с. Петрівське Старомлинівського району Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1953 рр.................................................................... 208
Сталінська міжобласна контора Головного управління з постачання
і збуту Міністерства промисловості будматеріалів УРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 146 од. зб., 1944–1958 рр.................................... 242
* Колгосп ім. Жданова Петрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Петрівське Волноваського району Донецької області. 171 од. зб., 1950–
1962 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
Колгосп “Зоря” Новоандріївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кирилівка Волноваського району Донецької області. 16 од. зб.,
1958–1963 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Благодатненської селищної ради народних депутатів, смт. Благодатне Волноваського району Донецької області.
406 од. зб., 1944, 1946–1985 рр............................................................... 91
Виконавчий комітет Оленівської селищної ради народних депутатів,
смт.Оленівка Волноваського району Донецької області. 428 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Ольгинської селищної ради народних депутатів,
смт. Ольгинка Волноваського району Донецької області. 480 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Володимирівської селищної ради народних депутатів, смт. Володимирівка Волноваського району Донецької області.
544 од. зб., 1943–1985 рр......................................................................... 91
*****
Виконавчий комітет Кирилівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кирилівка Волноваського району Сталінської області. 53 од. зб.,
1946, 1950–1955, 1957–1959 рр.............................................................. 92
Виконавчий комітет Валер’янівської сільської ради народних депутатів, с. Валер’янівка Волноваського району Донецької області. 266
од. зб., 1950–1959, 1969–1985 рр............................................................ 92
Виконавчий комітет Рівнопільської сільської ради народних депутатів,
с. Рівнопіль Волноваського району Донецької області. 382 од. зб.,
1951–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Нікольської сільської ради народних депутатів,
с. Нікольське Волноваського району Донецької області. 354 од. зб.,
1949–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Петрівське Волноваського району Донецької області. 351 од. зб.,
1956–1985 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради народних депутатів,
с. Миколаївка Волноваського району Донецької області. 417 од. зб.,
1923–1925, 1943–1985 рр........................................................................ 92
*****
Відділ культурно-просвітньої роботи виконкому Ольгинської районної ради депутатів трудящих, сел. Ольгинка Ольгинського району
Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1953 рр........................................ 283
Колгосп ім. 118 Нижньокринської сільської ради депутатів трудящих,
смт. Нижня Кринка Совєтського району міста Макіївки Донецької області. 70 од. зб., 1944–1970 рр............................................................... 208
Колгосп “Воля” Верхньокринської сільської ради депутатів трудящих,
с. Верхня Кринка Харцизького району Сталінської області. 15 од. зб.,
1948–1958 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Тельмана Нижньокринської сільської ради депутатів трудящих, с. Оріхове Харцизького району Сталінської області. 30 од. зб.,
1943–1959 рр.......................................................................................... 208
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* Колгосп ім. 21-го з’їзду КПРС Степанівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Степанівка Шахтарського району Донецької області.
64 од. зб.,1950–1970 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
Колгосп “Політвідділ” Садівської сільської ради народних депутатів,
сел. Зачатівка Шахтарського району Донецької області. 139 од. зб.,
1943–1981 рр.......................................................................................... 208
Радгосп “Новий Донбас” Південно-Донецького тресту овочемолочних радгоспів, смт. Первомайський міста Сніжне Донецької області.
155 од. зб., 1944–1975 рр....................................................................... 200
* Зуївська птахофабрика Українського республіканського спецтресту
птахофабрик, птахорадгоспів, сел. Зуївка Шахтарського району Донецької області. 77 од. зб., 1943–1965 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
* Зугресівська птахофабрика Українського республіканського спецтресту птахофабрик, птахорадгоспів, м. Зугрес Шахтарського району
Донецької області. 105 од. зб.,1943–1966 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 24.05.1984)
Радгосп “ Шахтарський” Сталінського обласного управління овочомолочних радгоспів, смт. Олексієво-Орлівка Шахтарського району
Сталінської області. 20 од. зб., 1945–1947, 1949–1959 рр.................. 200
Донецька обласна спілка споживчих товариств, м. Донецьк Донецької
області. 3542 од. зб., 1943–1994 рр....................................................... 246
Колгосп ім. Федоренко Маринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Маринівка Сніжнянського району Сталінської області.
8 од. зб., 1954–1958 рр........................................................................... 208
* Колгосп ім. 20-го з’їзду КПРС Орлово-Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлово-Іванівка Шахтарського району Сталінської області. 11 од. зб.,1950–1958 рр. (до Шахтарського державного
районного архіву 24.05.1984)................................................................
Обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 2069 од. зб., 1940, 1942–1977 рр...... 237
* Племінний птахівницький радгосп-репродуктор “Шахтарський” Донецького спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів (Донецькптахопром), сел. Садове Шахтарського району Донецької області. 181 од. зб.,1945–1975 рр. (до Шахтарського державного районного
архіву 24.05.1984)
Радгосп ім. Фрунзе Сталінського тресту свинарсько-молочних радгоспів, смт. Сердите Катиковського району Сталінської області. 23 од. зб.,
1944–1952 рр.......................................................................................... 200
Виконавчий комітет Грабівської сільської ради народних депутатів,
с. Грабове Шахтарського району Донецької області. 370 од. зб., 1946–
1985 рр...................................................................................................... 92
Колгоспи Заможної сільської ради депутатів трудящих Приморського
району Сталінської області (о.а.ф.). 29 од. зб., 1943–1954 рр............ 208
*****
Ждановське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Жданов Сталінської області. 248 од. зб., 1943–1956 рр............................. 274
* Середня чоловіча школа №32 Портовського райвідділу народної освіти, м. Жданов Сталінської області. 25 од. зб.,1944–1951 рр. (до Ждановського міського архіву 14.09.1981)
* Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №31 з виробничим навчанням Ждановського міського відділу народної освіти,
м. Жданов Сталінської області. 38 од. зб.,1944–1954 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Ждановському району, м. Жданов Сталінської області. 42 од. зб., 1944–1956 рр............. 243
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Орджонікідзевський районний комітет народного контролю міста
Жданова Донецької області. 143 од. зб., 1963–1978 рр...................... 112
Жовтневый районний комітет народного контролю міста Маріуполя
Донецької області. 500 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Іллічівський районний комітет народного контролю міста Маріуполя
Донецької області. 412 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Маріупольський міський комітет народного контролю, м. Маріуполь
Донецької області. 512 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
* Сніжнянська районна спілка споживчих товариств, м. Сніжне Донецької області. 148 од. зб., 1943–1964 рр. (до Сніжнянського районного архіву, 2006 р.)
Відділ охорони здоров’я виконкому Куйбишевської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 445 од. зб., 1943–
1976 рр.................................................................................................... 254
Відділ охорони здоров’я виконкому Пролетарської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 299 од. зб., 1945–
1976 рр.................................................................................................... 254
Ждановська міська жінрада, м. Жданов Донецької області. 26 од. зб.,
1960–1964 рр.......................................................................................... 352
*****
Приморська лісозахисна станція Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР, м. Жданов Сталінської області. 42 од. зб., 1950–
1953 рр.................................................................................................... 210
* Ждановська державна швейна фабрика ім. Дзержинського управління легкої і харчової промисловості Донецького раднаргоспу, м. Жданов Донецької області. 202 од. зб.,1944–1962 рр. (до Ждановського
міського архіву 14.09.1981)
Ждановський судноремонтний завод Азовського морського пароплавства Міністерства морського флоту СРСР, м. Жданов Донецької області. 1188 од. зб., 1939–1941, 1943–1984 рр............................................ 178
* Ждановське районне управління “Донбасводтресту”, м. Жданов Донецької області. 224 од. зб.,1943–1967 рр. (до Ждановського міського
архіву 14.09.1981)
Державний союзний будівельно-монтажний ордена Леніна трест
“Азовстальбуд” комбінату “Ждановбуд” Міністерства будівництва
підприємств важкої індустрії УРСР, м. Жданов Донецької області.
1181 од. зб., 1940–1982 рр..................................................................... 222
* Ждановська міська рада союзу спортивних товариств і організацій
УРСР, м. Жданов Донецької області. 323 од. зб., 1959–1968 рр. (до
Ждановського міського комітету по фізкультурі і спорту 28.10.1988)
Донецьке обласне газетне видавництво управління культури виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 151 од. зб., 1946–1963 рр................................................... 293
Виконавчий комітет Сєдовської селищної ради народних депутатів,
смт. Сєдове Новоазовського району Донецької області. 360 од. зб.,
1943–1981 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Безіменської сільської ради народних депутатів,
с. Безіменне Новоазовського району Донецької області. 441 од. зб.,
1944–1981 рр............................................................................................ 92
*****
Виконавчий комітет Красноармійської сільської ради народних депутатів, с. Красноармійське Новоазовського району Донецької області.
257 од. зб., 1950–1981 рр......................................................................... 92
Виконавчий комітет Гусельщиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Гусельщикове Новоазовського району Сталінської області.
27 од. зб., 1946–1958 рр........................................................................... 92

№ Р-4637
№ Р-4638
№ Р-4639
№ Р-4640
№ Р-4641
№ Р-4642
№ Р-4643
№ Р-4644
№ Р-4645
№ Р-4646
№ Р-4647

№ Р-4648
№ Р-4649
№ Р-4650
№ Р-4651
№ Р-4652
№ Р-4653
№ Р-4654
№ Р-4655
№ Р-4656
№ Р-4657
621

Колгосп “За науку” Хомутівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Щербак Будьоннівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Жданова Гусельщиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Гусельщикове Новоазовського району Сталінської області.
7 од. зб., 1951–1953, 1956–1957 рр....................................................... 208
Колгосп ім. Молотова Сєдово-Василівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Сєдово-Василівка Будьоннівського району Сталінської
області. 26 од. зб., 1943–1957 рр........................................................... 208
*****
Колгосп “1 Травня” Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, с. Первомайське Будьоннівського району Сталінської області.
4 од. зб., 1951, 1957, 1958 рр................................................................. 208
Рибальський колгосп “Прибій” Ждановського рибоконсервного комбінату, с. Безіменне Будьоннівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1944, 1947–1952 рр................................................................. 208
Рибальський колгосп “20 років Жовтня” Ждановського міжрайонного
союзу рибальських колгоспів, хутір Єланчик Будьоннівського району
Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1950 рр...................................... 208
Рибальський колгосп “Україна” Ждановського рибоконсервного комбінату, м. Новоазовськ Донецької області. 77 од. зб., 1946–1967 рр....208
Рибальський колгосп ім. Шевченко Ждановського рибоконсервного
комбінату, с. Самсонове Будьоннівського району Сталінської області.
51 од. зб., 1943–1957 рр......................................................................... 208
Радгосп “Саханка” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, с. Саханка Новоазовського району Донецької
області. 156 од. зб., 1943–1973 рр......................................................... 200
* Ждановський міський комітет зі справ фізкультури і спорту при виконкому Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов
Сталінської області. 39 од. зб., 1954–1970 рр. (до Ждановського міського комітету по фізкультурі і спорту 28.10.1988)
Народний суд 4-ї дільниці міста Краматорська Сталінської області.
1158 од. зб., 1952–1960 рр..................................................................... 117
Виконавчий комітет Горлівської міської ради народних депутатів,
м. Горлівка Донецької області. 1653 од. зб., 1943–1985 рр.................. 87
Відділ культури виконкому Горлівської міської ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 193 од. зб., 1950–1976 рр......... 283
Відділ охорони здоров’я виконкому Горлівської міської ради депутатів
трудящих, м. Горлівка Донецької області. 311 од. зб., 1943–1976 рр... 254
Відділ охорони здоров’я виконкому Микитівської районної ради депутатів трудящих міста Горлівки Донецької області. 121 од. зб., 1944–
1976 рр.................................................................................................... 254
Відділ охорони здоров’я виконкому Калінінської районної ради народних депутатів міста Горлівки Донецької області. 117 од. зб., 1947–
1976 рр.................................................................................................... 254
* Фінансовий відділ виконкому Калінінської районної ради депутатів
трудящих міста Горлівки Донецької області. 409 од. зб.,1945–1974 рр.
(до Архівного відділу Горлівської міської Ради 17.02.2004)
Виконавчий комітет Гольмівської селищної ради народних депутатів,
смт. Гольмівський Микитівського району міста Горлівки Донецької області. 559 од. зб., 1943–1985 рр...............................................................91
Виконавчий комітет Кіндратівської селищної ради депутатів трудящих, сел. Кіндратівка міста Горлівки Донецької області. 53 од. зб.,
1944–1961 рр............................................................................................91
* Микитівський доломітний комбінат тресту “Вогнеупорнеруд” Донецького раднаргоспу, сел. Гольмівський міста Горлівки Донецької
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області. 354 од. зб.,1945–1965 рр. (до Микитівського доломітного комбінату тресту “Вогнеупорнеруд” Донецького раднаргоспу, сел. Гольмівський міста Горлівки Донецької області 12.09.1979)
Горлівське ордена Трудового Червоного Прапора виробниче об’єднання
“Стирол” Всесоюзного державного госпрозрахункового об’єднання
азотної промисловості Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Горлівка Донецької області. 447 од. зб., 1944–1980 рр.................. 172
* Державний союзно-республіканський рудоремонтний завод комбінату “Артемвугілля” Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Горлівка Донецької області. 335 од. зб., 1945–1965 рр. (до Державного союзно-республіканського рудоремонтного заводу комбінату
“Артемвугілля” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Горлівка Донецької області 22.05.1980)
Горлівський педагогічний інститут іноземних мов Міністерства освіти
УРСР, м. Горлівка Донецької області. 620 од. зб., 1952–1987 рр....... 268
* Шахта “Комсомолець” тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 252 од. зб.,1949–1963 рр. (до Державного союзнореспубліканського рудоремонтного заводу комбінату “Артемвугілля”
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Горлівка Донецької
області 02.03.1989)
Ордена Трудового Червоного Прапора шахта ім. К. А. Румянцева
комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 544 од. зб.,
1945–1970 рр.......................................................................................... 143
* Микитівський холодокомбінат Донецької контори “Укрм’ясорибторгу”
Міністерства торгівлі УРСР, м. Горлівка Донецької області. 48 од. зб.,
1950–1963 рр. (до Микитівського холодокомбінату Донецької контори
“Укрм’ясорибторгу” Міністерства торгівлі УРСР, м. Горлівка Донецької області 11.03.1981)
* Горлівський м’ясокомбінат управління м’ясомолочної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Горлівка Донецької області.
35 од. зб., 1946–1963 рр. (до Горлівського м’ясокомбінату управління
м’ясомолочної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Горлівка
Донецької області 23.06.1981)
* Горлівський міський молочний завод управління м’ясомолочної і
рибної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Горлівка Донецької області. 53 од. зб., 1945–1963 рр. (до Горлівського міського архіву
13.10.1982)
* Горлівський винний завод раднаргоспу Грузинської РСР, м. Горлівка
Донецької області. 45 од. зб.,1949–1963 рр. (до Горлівського винного
заводу раднаргоспу Грузинської РСР, м. Горлівка Донецької області
28.01.1981)
Горлівський районний комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Горлівка Донецької області. 430 од. зб., 1944–
1969 рр.................................................................................................... 342
*****
Обласний комітет професійної спілки працівників електростанцій
і електропромисловості, м. Горлівка Донецької області. 332 од. зб.,
1948–1974 рр.......................................................................................... 339
Донецьке обласне правління науково-технічного товариства енергетики й електротехнічної промисловості, м. Горлівка Донецької області.
161 од. зб., 1949–1979 рр....................................................................... 346
* Ольховатське шахтоуправління №3 тресту “Орджонікідзевугілля”,
сел. Ольховатка міста Єнакієве Сталінської області. 74 од. зб.,1946–
1958 рр. (до Шахти “Ольховатська” м. Єнакієве 07.06.1988)
Сталінська обласна контора постачання й збуту Сталінської обласної ради промислової постачальницько-збутової кооперації УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 113 од. зб., 1953–1961 рр................. 242
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Сталінська міжобласна заготівельно-постачальницька контора Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, м. Сталіно Сталінської
області. 85 од. зб., 1944–1958 рр........................................................... 242
Комітет з телебачення і радіомовлення виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 4301 од. зб.,
1943–1988 рр.......................................................................................... 296
Мушкетівський завод залізобетонних виробів тресту “Донбасзалізобетон”, м. Донецьк Донецької області. 196 од. зб., 1945–1967 рр........ 177
* Торезький електротехнічний завод Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Торез Донецької області. 203 од. зб., 1948–
1968 рр. (до Торезького електротехнічного заводу Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Торез Донецької області
30.03.2004)
Будівельне управління №2 тресту “Чистяковантрацит”, м. Чистякове
Сталінської області. 2 од. зб., 1954–1956 рр........................................ 222
* Центральна збагачувальна фабрика “Торезька” комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 202 од. зб., 1959–1971 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
* Шахтоуправління №17-біс тресту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 397 од. зб., 1945–1968 рр. (до Торезького міського архіву
02.04.1990)
Шахта ім. Л.І. Лутугіна Торезького виробничого об’єднання з видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 506 од. зб.,
1945–1975 рр.......................................................................................... 143
** Шахтний комітет профспілки шахти “Червона Зірка”, м. Торез Донецької області. 42 од. зб.,1952–1967 рр. до ф. Р-3629
*****
Народний суд 1-ї дільниці міста Чистякове Сталінської області. 1457
од. зб., 1943–1960 рр.............................................................................. 117
Народний суд 2-ї дільниці міста Чистякове Сталінської області. 1842
од. зб., 1945–1960 рр.............................................................................. 117
Народний суд 3-ї дільниці міста Чистякове Сталінської області.
999 од. зб., 1948–1960 рр....................................................................... 117
Народний суд 1-ї дільниці Сталинозаводського району міста Сталіно
Сталінської області. 1316 од. зб., 1944–1960 рр.................................. 117
Смолянинівський завод залізобетонних виробів тресту “Донбасзалізобетон”, м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1956–1958 рр....... 177
Донецьке товарно-транспортне управління “Головнафтопостзбуту”
при Раді Міністрів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 317 од. зб.,
1943–1967 рр.......................................................................................... 241
Воєнторг №288 управління торгівлі Червонопрапорного Київського
військового округу, м. Донецьк Донецької області. 97 од. зб., 1944–
1964 рр.................................................................................................... 231
* Ждановська філія Сталінського відділення воєнторгу Київського
військового округу, м. Жданов Сталінської області. 18 од. зб., 1943–
1954 рр. (до Маріупольського міського архіву 24.06.1993)
Донецьке обласне підприємство зв’язку Міністерства зв’язку України,
м. Донецьк Донецької області. 4064 од. зб., 1944–1994 рр................ 191
* Очеретинський керамічний завод №25 Донецького комбінату промислових підприємств будівельних матеріалів, сел. Керамік Ясинуватського району Донецької області. 78 од. зб., 1950–1966 рр. (до Ясинуватського міського архіву 07.06.1990)
* Очеретинський керамічний завод №24 Донецького комбінату промислових підприємств будівельних матеріалів, сел. Очеретине Ясинуватського району Донецької області. 98 од. зб., 1943–1966 рр. (до
Ясинуватського міського архіву 07.06.1990)
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* Авдіївський керамічний завод Донецького комбінату промислових
підприємств будівельних матеріалів, м. Авдіївка Ясинуватського району Донецької області. 86 од. зб.,1946–1963 рр. (до Ясинуватського
міського архіву 20.09.1989)
* Пантелеймонівський завод залізобетонних виробів тресту “Донбасзалізобетон”, сел. Пантелеймонівка Ясинуватського району Донецької області. 97 од. зб.,1948–1965 рр. (до Горлівського міського архіву
08.05.1984)
Ясинуватський щебеневий завод №21 Всесоюзного тресту “Щебзаводи” Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Ясинувата Сталінської
області. 21 од. зб., 1943–1953 рр........................................................... 175
Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Авдіївської районної ради депутатів трудящих, м. Авдіївка Донецької області. 47 од. зб., 1943–1962 рр............................................................... 186
Уповноважений Міністерства заготівель по Авдіївському району
Сталінської області. 16 од. зб., 1943–1952 рр...................................... 243
Авдіївський районний промисловий комбінат Сталінського обласного відділу місцевої промисловості, сел. Авдіївка Авдіївського району
Сталінської області. 10 од. зб., 1944–1948 рр...................................... 183
*****
Народний суд 2-ї дільниці міста Ясинувата Сталінської області. 1072
од. зб., 1945–1960 рр.............................................................................. 117
Народний суд 3-ї дільниці міста Ясинувата Сталінської області. 31 од. зб.,
1948–1950 рр.......................................................................................... 117
Народний суд Авдіївського району, сел. Авдіївка Авдіївського району
Сталінської області. 2057 од. зб., 1944–1960 рр.................................. 117
* Колгосп ім. Кірова Розівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новобахмутівка Ясинуватського району Донецької області. 53 од. зб.,
1949–1970 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву
15.03.1995)
* Центральна збагачувальна фабрика “Комсомолець” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Горлівка Донецької області. 243 од. зб.,1945–
1969 рр. (до Горлівського міського архіву 05.06.1989)
* Микитівська центральна збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Горлівка Донецької області. 89 од. зб., 1951–1963 рр.
(до Горлівського міського архіву 05.06.1989)
Шахта “Кіндратівка-Західна” тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 152 од. зб., 1957–1964 рр........................................... 143
Шахта ордена Леніна “Олександр-Захід” тресту “Калінінвугілля”,
м. Горлівка Донецької області. 350 од. зб., 1944–1966 рр.................. 143
*****
*****
* Горлівська фабрика баянів управління виробництва культурно-побутових товарів Донецького раднаргоспу, м. Горлівка Донецької області.
66 од. зб.,1954–1963 рр. (до Горлівської фабрики баянів управління
виробництва культурно-побутових товарів Донецького раднаргоспу,
м. Горлівка Донецької області 30.12.1980)
* Горлівська музична школа Горлівського міського відділу культури,
м. Горлівка Донецької області. 98 од. зб.,1953–1964 рр. (до Горлівського міського архіву 26.02.1985)
* Калінінський хлібокомбінат Донецького тресту хлібопечення,
м. Горлівка Донецької області. 65 од. зб.,1944–1963 рр. (до Горлівського міського архіву 08.05.1984)
Маріупольський металургійний комбінат “Азовсталь” ім. Серго Орджонікідзе Державного виробничого об’єднання “Південьметалургпром”, м. Маріуполь Донецької області. 2806 од. зб., 1934–1940,
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1943–1990 рр.......................................................................................... 166
Сталінська обласна рада добровільного товариства сприяння обороні
авіації й хімічному будівництву, м. Сталіно Сталінської області. 20 од.
зб., 1943–1948 рр.................................................................................... 347
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, м. Сталіно Сталінської області. 15 од. зб., 1948–1951 рр............ 347
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння
авіації, м. Сталіно Сталінської області. 17 од. зб., 1949–1951 рр...... 347
Сталінський обласний комітет добровільного товариства сприяння
флоту, м. Сталіно Сталінської області. 22 од. зб., 1948–1951 рр....... 347
Обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації і
флоту, м. Донецьк Донецької області. 974 од. зб., 1951–1981 рр...... 347
Державний союзно-республіканський енергозавод тресту “Донецькпромавтоматика”, м. Донецьк Донецької області. 125 од. зб., 1946–
1964 рр.................................................................................................... 165
Правління Донецької обласної організації товариства “Знання” УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 199 од. зб., 1948–1970 рр.................. 350
Державний ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут газової промисловості Півдня
Міністерства газової промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 804 од. зб., 1943–1985 рр............................................................. 299
Чистяківське шахтоуправління Головного управління вовняної промисловості Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Чистякове
Сталінської області. 28 од. зб., 1944–1949 рр...................................... 143
Сталінське шахтоуправління Міністерства легкої промисловості СРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1944–1949 рр..................... 143
* Шахта “Рудуч” тресту “Горловськвугілля” комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 107 од. зб.,1946–1959 рр. (до
Шахти ім. Леніна об’єднання “Артемвугілля” 14.03.1988)
Слов’янське будівельне управління тресту “Донмашбуд”, м. Слов’янськ
Сталінської області. 142 од. зб., 1953–1960 рр.................................... 222
* Слов’янське будівельне управління тресту “Південьцембудконструкція”, м. Слов’янськ Сталінської області. 29 од. зб.,1949–1957 рр. (до
Слов’янського міського архіву 13.04.1992)
* Слов’янське будівельно-монтажне управління №2 Державного
союзного спеціалізованого тресту з будівництву і монтажу підприємств промисловості продовольчих товарів у південних районах
СРСР, м. Слов’янськ Сталінської області. 24 од. зб.,1948–1957 рр. (до
Слов’янського міського архіву 13.04.1992)
Будівельно-монтажний трест “Славхімпромбуд” Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Слов’янськ Сталінської області. 134 од. зб.,
1943–1953 рр.......................................................................................... 222
Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка Костянтинівського району Сталінської області.
12 од. зб., 1943–1954 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Іванопільської сільської ради депутатів трудящих,
с. Іванопілля Костянтинівського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1943–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Клебан-Бицької сільської ради народних депутатів, сел. Клебан-Бик Костянтинівського району Донецької області.
339 од. зб., 1954–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Павлівської сільської ради народних депутатів,
с. Павлівка Костянтинівського району Донецької області. 355 од. зб.,
1954–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Правдівської сільської ради народних депутатів,
с. Правдівка Костянтинівського району Донецької області. 405 од. зб.,
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1951–1985 рр............................................................................................ 92
* Виконавчий комітет Олександропільської сільської ради депутатів
трудящих, с. Олександропіль Дзержинського району Сталінської області. 7 од. зб.,1944–1955 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 30.04.1985)
* Виконавчий комітет Калинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Калинове Дзержинського району Сталінської області. 33 од. зб.,
1944–1960 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
30.04.1985)
Виконавчий комітет Іванопільської сільської ради народних депутатів,
с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області. 348 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Предтеченської сільської ради депутатів трудящих, с. Предтечене Костянтинівського району Сталінської області. 4
од. зб., 1944–1954 рр................................................................................92
Виконавчий комітет Диліївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Диліївка Костянтинівського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1945–1953 рр............................................................................................92
Фінансовий відділ виконкому Костянтинівської районної ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 457 од. зб., 1943–
1974 рр.................................................................................................... 130
* Костянтинівська міжколгоспна будівельна організація, сел. Олексієво-Дружківка Костянтинівського району Донецької області. 79 од. зб.,
1957–1969 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
28.05.1990)
* Щербинівська птахофабрика Донецького обласного спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів, сел. Зоря Костянтинівського району Донецької області. 230 од. зб., 1943–1970 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 06.05.1985)
Радгосп “Костянтинівський” Слов’янського спеціалізованого тресту
овочомолочних радгоспів, сел. Артема Костянтинівського району Донецької області. 406 од. зб., 1945–1981 рр........................................... 200
Костянтинівський державний кінний завод №150 Українського тресту
конярства і конезаводів, м. Костянтинівка Сталінської області. 19 од. зб.,
1944–1954 рр.......................................................................................... 210
Радгосп “Червона Зірка” Слов’янського спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, м. Дружківка Донецької області. 261 од. зб.,
1943–1980 рр.......................................................................................... 200
Радгосп “Торецький” №6 Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, м. Дружківка Донецької області. 68 од. зб., 1943–
1963 рр.................................................................................................... 200
Ордена Трудового Червоного Прапора молочний радгосп “Дружків
ський” Слов’янського спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, м. Дружківка Донецької області. 175 од. зб., 1943–1973 рр........ 200
* Колгосп “Світанок” Олександро-Калинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району
Донецької області. 49 од. зб.,1959–1974 рр. (до Костянтинівського дер
жавного районного архіву 09.10.1995)
* Колгосп “Широкий шлях” Полтавської сільської ради народних депутатів, с. Новополтавка Костянтинівського району Донецької області.
179 од. зб.,1950–1978 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 09.09.1995)
* Колгосп ім. 20-го з’їзду КПРС Іванопільської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької
області. 231 од. зб., 1943–1970 рр. (до Костянтинівського державного
районного архіву 09.09.1995)
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Колгосп “Шлях Леніна” Олександро-Щультинської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександро-Щультине Костянтинівського району
Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1952 рр........................................ 208
Колгосп “Шлях до соціалізму” Диліївської сільської ради депутатів
трудящих, с. Диліївка Костянтинівського району Сталінської області.
12 од. зб., 1947–1952 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. Жданова Олександро-Шультинської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександро-Шультине Костянтинівського району
Сталінської області. 6 од. зб., 1953–1956 рр........................................ 208
* Колгосп “Дружба” Віролюбівської сільської ради народних депутатів, с. Маркове Костянтинівського району Донецької області. 126 од.
зб., 1943–1978 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
09.09.1995)
Колгосп “П’ятирічка” Семенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Горбоконівка Костянтинівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1943–1949 рр........................................................................... 208
Колгосп “Червоний прапор” Марковської сільської ради депутатів
трудящих, с. Білий Яр Костянтинівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1945–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. Клари Цеткин Марковської сільської ради депутатів трудящих, хутір Федорівка Костянтинівського району Сталінської області.
7 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Іскра” Щербинівської сільської ради депутатів трудящих,
смт. Петрівка міста Дзержинська Донецької області. 30 од. зб., 1962–
1969 рр.................................................................................................... 208
* Колгосп “Червоний партизан” Віролюбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Віролюбівка Костянтинівського району Донецької
області. 40 од. зб., 1949–1967 рр. (до Костянтинівського державного
районного архіву 09.08.1995)
* Іванопільська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
з виробничим навчанням Костянтинівського райвідділу народної освіти, с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області. 51 од.
зб.,1952–1966 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
31.08.1983)
* Катеринівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням Костянтинівського райвідділу народної
освіти, с. Клебан-Бик Костянтинівського району Донецької області.
97 од. зб., 1944–1964 рр. (до Костянтинівського державного районного
архіву 31.08.1983)
* Степанівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа Костянтинівського райвідділу народної освіти, с. Артема Костянтинівського району Донецької області. 116 од. зб., 1945–1963 рр. (до
Костянтинівського державного районного архіву 31.08.1983)
Народний суд 2-ї дільниці міста Костянтинівки Сталінської області.
3540 од. зб., 1945–1960 рр..................................................................... 117
Виконавчий комітет Нововодянської сільської ради народних депутатів, с. Нововодяне Добропільського району Донецької області.
252 од. зб., 1950, 1951, 1954–1980 рр..................................................... 92
Виконавчий комітет Никонорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Никонорівка Добропільського району Сталінської області.
19 од. зб., 1948–1954 рр........................................................................... 92
Відділ народної освіти виконкому Добропільської районної ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області. 126 од. зб., 1944–
1962, 1966–1974 рр................................................................................ 264
*****
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Колгосп “Новий побут” Розо-Люксембургської сільської ради депутатів трудящих, с. Рубіжанське Добропільського району Сталінської
області. 23 од. зб., 1946–1958 рр........................................................... 208
Колгосп “Заповіт Ілліча” Ганнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ганнівка Добропільського району Донецької області. 59 од. зб.,
1946–1971 рр.......................................................................................... 208
* Часов-Ярський завод товарного бетону і залізобетонних виробів
управління “Донбасканалбуд” Міністерства будівництва УРСР, м. Часов-Яр Донецької області. 36 од. зб.,1957–1961 рр. (до Артемівського
міського архіву 04.02.1985)
* Артемівське дорожньо-спеціалізоване управління “Донбасканалбуд”, м. Артемівськ Донецької області. 46 од. зб.,1954–1961 рр. (до
Артемівського дорожньо-спеціалізованого управління “Донбасканалбуд”, м. Артемівськ Донецької області 16.07.1990)
Артемівський завод шампанських вин Головного управління Ради
Міністрів УРСР з садівництва, виноградарству і виноробній промисловості, м. Артемівськ Донецької області. 418 од. зб., 1950–
1991 рр.................................................................................................... 179
Відділ капітального будівництва виконкому Артемівської міської ради
народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 192 од. зб.,
1959–1983 рр.......................................................................................... 214
* Артемівський лікеро-горілочний завод управління легкої і харчової
промисловості Сталінського раднаргоспу, м. Артемівськ Сталінської
області. 54 од. зб.,1943–1960 рр. (до Артемівського міського архіву
18.08.1980)
*****
* Артемівське міське профтехучилище №53 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Артемівськ Донецької області. 22 од. зб.,
1955–1962 рр. (до Артемівського міського профтехучилища №53 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Артемівськ Донецької області 12.05.1981)
* Часов-Ярське міське профтехучилище №77 Донецького облуправління профтехосвіти, м. Часов-Яр Донецької області. 43 од. зб., 1948–
1962 рр. (до Часов-Ярського міського профтехучилища №77 Донецького облуправління профтехосвіти, м. Часов-Яр Донецької області
11.05.1981)
*****
* Артемівський будинок піонерів ім. Павлика Морозова відділу народної освіти, м. Артемівськ Донецької області. 17 од. зб., 1955–1965 рр.
(до Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Артемівський міськком профспілки працівників держторгівлі і споживчкооперації, м. Артемівськ Донецької області. 136 од. зб., 1953–
1980 рр. (до Артемівського міського архіву 21.05.1996)
* Артемівський комбінат будівельних матеріалів Північно-Кавказького тресту підприємств будматеріалів Міністерства транспортного
будівництва СРСР, м. Артемівськ Донецької області. 74 од. зб., 1944–
1967 рр. (до Артемівського комбінату будівельних матеріалів ПівнічноКавказького тресту підприємств будматеріалів Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Артемівськ Донецької області 16.07.1990)
* Часов Ярське спеціалізоване управління “Водспецбуд” тресту “Донбасканалбуд”, м. Часов Яр Донецької області. 88 од. зб.,1954–1962 рр.
(до Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Артемівський міський молочний завод управління м’ясомолочної
і рибної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Артемівськ Донецької області. 71 од. зб.,1945–1962 рр. (до Артемівського міського
архіву 18.08.1980)
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Куйбишевський завод залізобетонної шахтної кріпи тресту “Донбасзалізобетон” Донецького раднаргоспу, м. Донецьк Донецької області.
139 од. зб., 1945–1962 рр....................................................................... 176
Шахтоуправління
“Шахтарське”
Шахтарського
виробничого
об’єднання з видобутку антрациту, м. Шахтарськ Донецької області.
894 од. зб., 1949–1980 рр....................................................................... 143
* Шахта №1-6 тресту “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 217 од. зб., 1943–1964 рр. (до шахтоуправління “Шахтарське” – “Шахтарськантрацит” 10.05.1988)
Фрунзенське шахтоуправління тресту “Чистяковмісцеввугілля”, м. Шахтарськ Сталінської області. 24 од. зб., 1947–1960 рр.......................... 143
Донецька обласна рада Українського товариства мисливців і рибалок,
м. Донецьк Донецької області. 568 од. зб., 1946–1991 рр.................. 349
* Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з ізоляторів і арматури Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Слов’янськ
Донецької області. 373 од. зб.,1956–1970 рр. (до Слов’янського міського архіву 13.09.1989)
Управління у справах мисливського господарства при виконкомі
Сталінської обласної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської
області. 40 од. зб., 1946–1953 рр........................................................... 212
* Красноармійська міська рада спілки спортивних товариств і організацій, м. Красноармійськ Донецької області. 14 од. зб., 1963–1967 рр.
(до Красноармійської міської ради спілки спортивних товариств і організацій, м. Красноармійськ Донецької області 14.05.1990)
** Артемівське медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Артемівськ Донецької області. 204 од. зб.,1943–1973 рр. до ф. Р–1193
Макіївський труболиварний завод ім. В. В. Куйбишева Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Макіївка Донецької області. 884 од. зб.,
1935,1938, 1940, 1941, 1943–1993 рр................................................... 169
* Фінансовий відділ виконкому Червоногвардійської районної ради
депутатів трудящих міста Макіївки Донецької області. 313 од. зб.,
1944–1975 рр. (до Макіївського міського архіву 20.05.2003)
Планова комісія виконкому Красноармійської міської ради народних
депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 85 од. зб., 1963–
1975 рр.................................................................................................... 126
Відділ народної освіти виконкому Красноармійської районної ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 256 од. зб.,
1950–1992 рр.......................................................................................... 264
* Красноармійський завод “Електродвигун” Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів
СРСР, м. Красноармійськ Донецької області. 136 од. зб.,1946–1968 рр.
(до Красноармійського міського архіву 1990 р.)
* Будівельне управління №115 тресту “Донбастрансбуд” і будівельний
комітет профспілки, м. Красноармійськ Донецької області. 134 од. зб.,
1955–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 1981 р.)
Будівельне управління №4 тресту “Донецькдорбуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 101 од. зб., 1952–1965 рр................................ 222
Управління кінофікації виконкому Донецької обласної ради народних
депутатів, м. Донецьк Донецької області. 1188 од. зб., 1943–1988 рр....281
Виконавчий комітет Захарівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Захарівка Першотравневого району Сталінської області. 29 од. зб.,
1943–1954 рр............................................................................................ 92
Завод “Буддеталь” тресту “Донецькметалургбуд”, м. Донецьк Донецької області. 136 од. зб., 1957–1965 рр................................................... 176
Комбінат виробничих підприємств тресту “Сталінметалургбуд”,
м. Сталіно Сталінської області. 44 од. зб., 1946–1957 рр................... 221
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Виробниче об’єднання “Новокраматорський машинобудівний завод” Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР,
м. Краматорськ Донецької області. 4123 од. зб., 1936, 1938–1940,
1943–1990 рр.......................................................................................... 171
* Колгосп “Прогрес” Ялтинської сільської ради народних депутатів,
смт. Ялта Першотравневого району Донецької області. 174 од. зб.,
1959–1983 рр. (до Першотравневого державного районного архіву
12.03.1997)
Народний суд 2-ї дільниці Селидівського району міста Селидове
Сталінської області. 571 од. зб., 1949–1960 рр.................................... 117
Прокуратура Селидівського району, м. Селидове Сталінської області.
487 од. зб., 1943–1960 рр....................................................................... 119
Виконавчий комітет Великоновосілківської сільської ради депутатів
трудящих, с. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 79 од. зб., 1944–1964 рр............................................... 92
Виконавчий комітет Времівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Времівка Великоновосілківського району Сталінської області.
30 од. зб., 1943–1954 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Свердловської сільської ради депутатів трудящих,
с. Свердлове Великоновосілківського району Сталінської області. 34
од. зб., 1944–1953 рр................................................................................92
Виконавчий комітет Новопетриківської сільської ради народних депутатів, с. Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької
області. 278 од. зб., 1955–1985 рр...........................................................92
Виконавчий комітет Краснополянської сільської ради народних депутатів, с. Красна Поляна Великоновосілківського району Донецької області. 330 од. зб., 1945–1985 рр...............................................................92
Виконавчий комітет Веселівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Веселе Великоновосілківського району Сталінської області. 49 од.
зб., 1943–1958 рр..................................................................................... 92
Виконавчий комітет Багатирської сільської ради народних депутатів,
с. Багатир Великоновосілківського району Донецької області. 304 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Комарської сільської ради народних депутатів,
с. Комар Великоновосілківського району Донецької області. 280 од.
зб., 1944–1985 рр..................................................................................... 92
Виконавчий комітет Іскрівської сільської ради народних депутатів,
с. Іскра Великоновосілківського району Донецької області. 278 од. зб.,
1944–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Дачненської сільської ради народних депутатів,
сел. Дачне Мар’їнського району Донецької області. 345 од. зб., 1944–
1985 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Шахтарської сільської ради народних депутатів,
с. Шахтарське Великоновосілківського району Донецької області. 237
од. зб., 1943–1985 рр............................................................................... 92
Колгосп “Комунар” Федорівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Воскресенка Великоновосілківського району Сталінської області.
13 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Новокаракубська машинно-тракторна станція (МТС), с. Красна Поляна Старомлинівського району Сталінської області. 24 од. зб., 1943–
1957 рр.................................................................................................... 206
* Колгосп “Ленінський шлях” Шевченківської сільської ради народних
депутатів, с. Воскресенка Великоновосілківського району Донецької
області. 159 од. зб.,1944–1984 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 26.12.1995)
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Колгосп ім. Свердлова Свердловської сільської ради депутатів трудящих, с. Новохатське Великоновосілківського району Сталінської області. 19 од. зб., 1945–1952 рр............................................................... 208
Колгосп ім. Черняхівського Карло-Марксовської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександроград Великоновосілківського району
Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1949 рр...................................... 208
Колгосп “Червоний партизан” Великоновосілківської сільської ради
депутатів трудящих, с. Велика Новосілка Великоновосілківського
району Сталінської області. 54 од. зб., 1943–1957 рр......................... 208
* Шахтоуправління “Ганзовське” тресту “Красногвардійськвугілля”,
м. Макіївка Донецької області. 178 од. зб.,1955–1966 рр. (до Шахтоуправління ім. Орджонікідзе м. Макіївка 06. 01.1989)
* Шахта №1 “Ганзовка” тресту “Красногвардійськвугілля”, м. Макіївка Сталінської області. 30 од. зб., 1952–1958 рр. (до Шахтоуправління
ім. Орджонікідзе м. Макіївка 06.01.1989)
Колгосп ім. Свердлова Свердловської сільської ради депутатів трудящих, хутір Толстой Великоновосілківського району Сталінської області. 7 од. зб., 1948–1950 рр...................................................................... 208
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Свердловської сільської ради депутатів трудящих, хутір Петрівський Великоновосілківського району
Сталінської області. 8 од. зб., 1944, 1948–1950 рр.............................. 208
Виконавчий комітет Новопетриківської Першої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Перша Старомлинівського району
Сталінської області. 25 од. зб., 1946–1954 рр........................................92
Виконавчий комітет Новопетриківської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетриківка Друга Старомлинівського району
Сталінської області. 63 од. зб., 1947–1954 рр........................................92
* Народний суд Слов’янського району міста Слов’янськ Сталінської
області. 2461 од. зб.,1943–1956 рр. (до Народного суду Слов’янського
району міста Слов’янськ Сталінської області 29.09.1988)
Виконавчий комітет Хлібодарівської сільської ради народних депутатів, с. Хлібодарівка Волноваського району Донецької області.
115 од. зб., 1950–1985 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Затишненської сільської ради депутатів трудящих, с. Затишне Волноваського району Сталінської області. 18 од. зб.,
1948–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Олександринської селищної ради депутатів трудящих, смт. Олександринка Волноваського району Донецької області.
122 од. зб., 1943–1968 рр.........................................................................91
Виконавчий комітет Донської селищної ради народних депутатів, смт.
Донське Волноваського району Донецької області. 345 од. зб., 1957–
1985 рр...................................................................................................... 91
* Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Краснівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Краснівка Волноваського району Донецької області.
54 од. зб.,1951–1965 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна Анадольської сільської ради депутатів трудящих, с. Анадоль Волноваського району Донецької області. 33 од. зб., 1954–1966 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний прапор” Карлівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Карлівка Волноваського району
Сталінської області. 9 од. зб., 1945–1950 рр........................................ 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича Новогригорів
ської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Волноваського району Сталінської області. 2 од. зб., 1953, 1954 рр.................. 208
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* Колгосп ім. Шевченко Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Волноваського району Сталінської області.
19 од. зб.,1950–1957 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп ім. Щорса Андріївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Любівка Волноваського району Сталінської області. 46 од. зб.,1943–
1960 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп ім. Чапаєва Волноваської міськради, м. Волноваха Донецької області. 86 од. зб., 1950–1966 рр. (до Волноваського державного
районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп “Шлях до комунізму” Благодатненської сільської ради депутатів трудящих, смт. Благодатне Волноваського району Донецької області. 60 од. зб., 1946–1964 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
КСП “Валер’янівка” Валер’янівської сільської ради народних депутатів, с. Валер’янівка Волноваського району Донецької області.
375 од. зб., 1960, 1961-2001 рр.............................................................. 208
* Колгосп “Прогрес” Максимівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Максимівка Волноваського району Донецької області. 39 од. зб., 1950–
1966 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Кирилівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Кирилівка Володарського району Донецької області. 51 од. зб.,1948–1963 рр. (до Володарського районного архіву 02.04.1979)
* Диктатурська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Диктатура Володарського району Донецької області. 66 од. зб.,1950–1963 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Жовтнева восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа
Володарського райвідділу народної освіти, с. Жовтневе Володарського
району Донецької області. 33 од. зб.,1955–1964 рр. (до Володарського
державного районного архіву 02.04.1979)
* Ключевська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Ключове Володарського району Донецької області. 35 од. зб.,1956–1964 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Кальчицька восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Кальчик Володарського району Донецької області. 66 од. зб.,1947–1965 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Кременівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Кременівка Володарського району Донецької області. 52 од. зб.,1946–1965 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
Народний суд 3-ї дільниці міста Краматорська Сталінської області.
3916 од. зб., 1946–1960 рр..................................................................... 117
* Шахта №6 “Червона Зірка” тресту “Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 545 од. зб.,1946–1970 рр. (до Шахтоуправління “Червона Зірка”, Донецьке виробниче об’єднання по видобутку
вугілля 17.01.1994)
* Шахта “Панфіловська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 652 од. зб., 1946–1968 рр. (до шахтоуправління “Куйбишевське”, Донецьке виробниче об’єднання по видобутку вугілля
28.01.1994)
Колгосп ім. Кірова Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Волноваського району Сталінської області.
5 од. зб., 1948–1950 рр........................................................................... 208
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Відділ охорони здоров’я виконкому Донецької обласної ради народних
депутатів, м. Донецьк Донецької області. 3515 од. зб., 1943–1988 рр....254
Маріупольський трубопрокатний завод ім. Куйбишева управління
металургійної промисловості Сталінського раднаргоспу, м. Жданов
Сталінської області. 160 од. зб., 1943–1958 рр.................................... 169
** Заводський комітет профспілки Ждановського трубопрокатного заводу ім. Куйбишева, м. Жданов Сталінської області. 35 од. зб., 1947–
1958 рр. до ф. Р-4857
Фінансовий відділ виконкому Костянтинівської міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 624 од. зб., 1943–
1973 рр.................................................................................................... 130
* Шахтоуправління “Пролетар” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 486 од. зб., 1945–1963 рр. (до Шахтоуправління “Куйбишевське”, Донецьке виробниче об’єднання по видобутку
вугілля 28.01.1994)
* Шахта ім. Абакумова виробничого об’єднання “Донецьквугілля”,
м. Донецьк Донецької області. 1507 од. зб., 1944–1980 рр. (до Шахти
ім. Абакумова 22.07.1996)
Пролетарський районний комітет професійної спілки робітників
вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 185 од. зб.,
1951–1970 рр.......................................................................................... 342
Виконавчий комітет Старокримської селищної ради народних депутатів, смт. Старий Крим Іллічівського району міста Жданова Донецької області. 640 од. зб., 1943–1985 рр..................................................... 91
Фінансовий відділ виконкому Ждановської міської ради народних депутатів, м. Жданов Донецької області. 1243 од. зб., 1943–1982 рр... 130
Фінансовий відділ виконкому Жовтневої районної ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 832 од. зб., 1943–1971 рр......130
Відділ культури виконкому Ждановської міської ради народних депутатів, м. Жданов Донецької області. 258 од. зб., 1950–1981 рр......... 283
Фінансовий відділ виконкому Орджонікідзевської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 533 од. зб., 1943–
1971 рр.................................................................................................... 130
* Державна нотаріальна контора Іллічівського району міста Жданова
Донецької області. 51 од. зб.,1945–1949 рр. (до Маріупольського міського архіву 06.08.1990)
* Ждановська міська державна нотаріальна контора, м. Жданов Донецької області. 140 од. зб.,1943–1949 рр. (до Маріупольського міського архіву 01.06.1994)
* Шахтоуправління №4 “Лівенка” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 472 од. зб.,1951–1964 рр. (до Шахти ім. Горького м. Донецьк 13.02.1990)
* Шахтоуправління №11 тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 639 од. зб.,1953–1968 рр. (до Шахти ім. Горького
м. Донецьк 13.02.1990)
Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 1348 од. зб., 1943–1987 рр. 88
* Шахта №29 тресту “Рутченковвугілля” комбінату “Донецьквугілля”,
м. Донецьк Донецької області. 920 од. зб., 1943–1971 рр. (до шахтоуправління “Петровське”, м. Донецьк)
Будівне училище №11 Сталінського обласного управління профтехосвіти, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1957–1960 рр...... 275
Будівельне управління №2 тресту “Донецькжитлобуд”, м. Донецьк Донецької області. 188 од. зб., 1943–1963 рр........................................... 222
Житлове управління виконкому Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 252 од. зб., 1943–1976 рр..... 225
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Фінансовий відділ виконкому Залізничної районної ради депутатів трудящих міста Сталіно Сталінської області. 55 од. зб., 1952–1958 рр....130
Фінансовий відділ виконкому Куйбишевської районної ради депутатів
трудящих, м. Донецьк Донецької області. 491 од. зб., 1943–1976 рр... 130
Народний суд 2-ї дільниці Куйбишевського району міста Сталіно
Сталінської області. 687 од. зб., 1955–1960 рр.................................... 117
* Шахта “Центрально-Заводська” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 82 од. зб.,1952–1959 рр. (до Шахти ім. Горького, м. Донецьк 13.02.1990)
* Шахта 1-2 “Смолянка” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Сталіно
Сталінської області. 100 од. зб., 1943–1953 рр. (до Шахти ім. Горького,
м. Донецьк 13.02.1990)
Паливна інспекція Міністерства шляхів сполучення СРСР “Донтранспаливо”, м. Донецьк Донецької області. 71 од. зб., 1940–1966 рр.... 139
Всесоюзний трест будівництва гідротехнічних споруджень і об’єктів
водопостачання управління “Металургхіммашбуд” Сталінського раднаргоспу, м. Сталіно Сталінської області. 343 од. зб., 1947–1958 рр.........222
* Управління виробничих підприємств тресту “Південьводбуд”, м. Сталіно Сталінської області. 85 од. зб.,1947–1955 рр. (до Управління виробничих підприємств тресту “Південьводбуд”, м. Сталіно Сталінської
області 17.09.1985)
Відкрите акціонерне товариство “Донбасканалбуд” Української державної корпорації “Укрмонтажспецбуд” м. Донецьк Донецької області. 1467 од. зб., 1954–1994 рр................................................................ 218
Виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради народних депутатів, с. Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області.
292 од. зб., 1945–1980 рр........................................................................ 92
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Росія” Октябрської сільської
ради депутатів трудящих, с. Октябрське Добропільського району Донецької області. 89 од. зб., 1943–1968 рр. (до Добропільського державного районного архіву 04.11.1996)
* Колгосп ім. Урицького Нововодянської сільської ради депутатів
трудящих, с. Нововодяне Добропільського району Донецької області.
60 од. зб., 1950–1971 рр. (до Добропільського державного районного
архіву 04.11.1996)
Колгосп ім. 8-го Марта Октябрської сільської ради депутатів трудящих, с. Розівка Добропільського району Сталінської області. 23 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Кагановича Ленінської сільської ради депутатів трудящих,
хутір Гулівий Добропільського району Сталінської області. 18 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Ватутіна Ленінської сільської ради депутатів трудящих,
с. Леніна Добропільського району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона перемога” Володимирівської сільської ради депутатів трудящих, с. Володимирівка Добропільського району Сталінської області. 21 од. зб., 1943–1950 рр.....208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Армія” Володимирівської сільської ради депутатів трудящих, с. Панківка Добропіль
ського району Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1950 рр............. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар” Ганнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ганнівка Добропільського району
Сталінської області. 3 од. зб., 1949–1950 рр........................................ 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Василівка Добропільського району
Сталінської області. 16 од. зб., 1946–1950 рр...................................... 208
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Шахтобудівне управління з проходці буравленням стовбурів і шпар
тресту “Спецшахтобуріння”, м. Донецьк Донецької області. 425 од.
зб., 1946–1965 рр.................................................................................... 222
Республіканське промислове об’єднання вогнетривких і нерудних підприємств Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 2131 од. зб., 1934–1984 рр....................................................... 150
Українська республіканська інспекція із контролю якості вугілля
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької
області. 518 од. зб., 1940, 1943–1990 рр............................................... 139
** Дорожній комітет профспілки Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 748 од. зб.,1943–1968 рр. до ф. Р-3938
Військовий трибунал Південно-Донецької залізниці військової залізничної колегії Верховного суду СРСР, ст. Ясинувата Донецької області. 136 од. зб., 1941–1948 рр.................................................................. 116
Військовий трибунал Північно-Донецької залізниці військової залізничної колегії Верховного суду СРСР. 240 од. зб., 1941–1949 рр..... 116
*****
Народний суд 1-ї дільниці Будьоннівського району міста Сталіно
Сталінської області. 1825 од. зб., 1943–1960 рр.................................. 117
* Фінансовий відділ виконкому Макіївської міської ради депутатів
трудящих, м. Макіївка Донецької області. 470 од. зб.,1944–1974 рр. (до
Макіївського міського архіву 20.05.2003)
Виконавчий комітет Нижньокринської селищної ради народних депутатів, смт. Нижня Кринка Совєтського району міста Макіївки Донецької області. 967 од. зб., 1944–1985 рр..................................................... 91
Виконавчий комітет Павлівської сільської ради народних депутатів,
с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області. 361 од. зб., 1943–
1985 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Степненської сільської ради народних депутатів,
с. Степне Мар’їнського району Донецької області. 265 од. зб., 1957–
1985 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Луганської сільської ради народних депутатів,
сел. Луганське Мар’їнського району Донецької області. 276 од. зб.,
1958–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Пречистівської сільської ради депутатів трудящих, с. Пречистівка Мар’їнського району Сталінської області. 43 од. зб.,
1943–1959 рр............................................................................................92
* Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Мар’їнської районної ради депутатів трудящих, с. Мар’їнка
Мар’їнського району Донецької області. 40 од. зб., 1943–1966 рр. (до
Мар’їнського державного районного архіву 29.05.1989)
* Мар’їнська міжколгоспна будівельна організація Донецької обласної
міжколгоспної будівельної організації, м. Красногорівка Мар’їнського
району Донецької області. 20 од. зб., 1956–1964 рр. (до Мар’їнського
державного районного архіву 29.05.1989)
* Комбінат комунальних підприємств відділу комунального господарства виконкому Мар’їнської районної ради депутатів трудящих,
с. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 16 од. зб., 1957–
1963 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 20.05.1988)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Мар’їнської районної
ради депутатів трудящих, смт. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 101 од. зб., 1943–1975 рр. (до Мар’їнського державного
районного архіву 29.05.1989)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Червоної Армії Старомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, смт. Старомихайлівка
Мар’їнського району Донецької області. 85 од. зб., 1946–1980 рр. (до
Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
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* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Росія” Максимільянівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Георгіївка Мар’їнського району
Донецької області. 114 од. зб., 1943–1969 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Колгосп ім. Орджонікідзе Новоукраїнської сільської ради депутатів
трудящих, с. Пречистівка Мар’їнського району Донецької області. 53
од. зб., 1944–1966 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву
15.04.1998)
Донецький обласний державний трест з шовківництва управління
шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 402 од. зб., 1941–1984 рр...................................... 205
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. РСЧА Красноармійської
сільської ради депутатів трудящих, с. Красноармійське Будьоннівського району Сталінської області. 36 од. зб., 1951–1968 рр.................... 208
Колгосп ім. Леніна Хомутівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Хомутове Новоазовського району Донецької області. 85 од. зб.,
1945–1970 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Маяк” Ковської сільської ради депутатів трудящих, с. Ков
ське Новоазовського району Донецької області. 75 од. зб., 1944–1970
рр............................................................................................................. 208
Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, с. Октябр Будьоннівського Сталінської області. 13 од. зб.,
1950–1957 рр.......................................................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана Красноармійської
сільської ради депутатів трудящих, с. Циплаківські Качкарі Новоазовського району Сталінської області. 16 од. зб., 1950–1958 рр....... 208
*****
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Азоврибалка” Виноградівської
сільської ради депутатів трудящих, хутір Приморський Приморського
району Сталінської області. 11 од. зб., 1947–1954 рр......................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан” Винограднівської сільської ради депутатів трудящих, с. Протопопове Приморського району Сталінської області. 10 од. зб., 1946–1950 рр...... 208
*****
Колгосп “3-й вирішальний” Винограднівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Виноградне Маріупольської міськради Сталінської області. 13 од. зб., 1943–1950 рр............................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар” Орджонікідзевської
райради міста Жданова Сталінської області. 9 од. зб., 1948–1951 рр. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” Талаківської сільської ради депутатів трудящих, с. Талаківка Будьоннівського району
Сталінської області. 5 од. зб., 1950–1955 рр........................................ 208
Колгосп ім. Сталіна Широкинської сільської ради депутатів трудящих,
с. Широкине Новоазовського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1947–1958 рр.......................................................................................... 208
Молочно-мясний радгосп “Приморський” Південно-Донецького тресту овочомолочних радгоспів, с. Приморське Новоазовського району
Донецької області. 135 од. зб., 1940, 1946–1971 рр............................ 200
Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція Донецького
облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 4866 од. зб., 1940–
1990 рр.................................................................................................... 255
Сталінська обласна малярійна станція Сталінського облздраввідділу,
м. Сталіно Сталінської області. 75 од. зб., 1943–1954 рр................... 255
Сталінська обласна державна санітарна інспекція Сталінського здраввідділу, м. Сталіно Сталінської області. 73 од. зб., 1944, 1946–1954 рр....254
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Екстрактно-шкіряний комбінат Головного управління “Укрголовшкірпром” Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Костянтинівка
Донецької області. 432 од. зб., 1955–1973 рр.................................. 178
Державний шкіряний завод №10 Головного управління “Укршкірвзуттятрест” Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Костянтинівка Сталінської області. 17 од. зб., 1946–1954 рр.................... 178
Костянтинівський завод “Дубитель” Головного управління “Головшкірсировина” Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Костянтинівка Сталінської області. 23 од. зб., 1945–1954 рр.................... 178
Виконавчий комітет Родинської селищної ради депутатів трудящих,
сел. Родинське Красноармійського району Сталінської області. 27 од.
зб., 1957–1961 рр................................................................................. 91
Виконавчий комітет Клинівської сільської ради народних депутатів,
с. Клинове Артемівського району Донецької області. 347 од. зб.,
1943–1985 рр........................................................................................ 92
Виконавчий комітет Луганської селищної ради народних депутатів,
смт.Луганське Артемівського району Донецької області. 297 од. зб.,
1950–1985 рр........................................................................................ 91
Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради народних депутатів, с. Новогригорівка Артемівського району Донецької області.
290 од. зб., 1943–1985 рр..................................................................... 92
Планова комісія виконкому Артемівської районної ради народних
депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 207 од. зб., 1950–1983
рр......................................................................................................... 126
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Прапор” Парасковіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Парасковіївка Артемівського району Донецької області. 174 од. зб., 1949–1965 рр. (до
Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Шахта “Північна” тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області.. 164 од. зб., 1943–1962 рр...................................... 143
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “ Жовтень” Луганської сільської ради депутатів трудящих, сел. Луганське Артемівського району
Донецької області. 145 од. зб.,1951–1965 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Світло села” Скельоватської
сільської ради депутатів трудящих, хутір Розсадки Єнакієвського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1950 рр..................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “ Жовтнева перемога” Луган
ської сільської ради депутатів трудящих, хутір Розсадки Єнакієвського району Сталінської області. 23 од. зб., 1944–1957 рр............. 208
Колгосп “Новомиронівський” Луганської сільської ради депутатів
трудящих Єнакієвського району Сталінської області. 7 од. зб., 1943–
1951 рр................................................................................................ 208
Виконавчий комітет Міньківської сільської ради народних депутатів,
с. Міньківка Артемівського району Донецької області. 294 од. зб.,
1954–1985 рр........................................................................................ 92
* Ордена Леніна колгосп ім. Леніна Оріхово-Василівської сільської
ради депутатів трудящих, с. Міньківка Артемівського району Донецької області. 66 од. зб., 1943–1967 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп “10 років Жовтня” Привільської сільської ради депутатів
трудящих, с. Привілля Артемівського району Сталінської області. 6
од. зб., 1945–1950 рр.......................................................................... 208
Колгосп ім. Чкалова Привільської сільської ради депутатів трудящих, с. Привілля Артемівського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1947–1951 рр...................................................................................... 208
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Колгосп “Червоний партизан” Привільської сільської ради депутатів
трудящих, с. Павлівка Артемівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1945–1950 рр.......................................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до комунізму” Кодем
ської сільської ради депутатів трудящих, с. Кодема Артемівського
району Донецької області. 123 од. зб., 1959–1980 рр......................... 208
* Колгосп “Донбас” Кодемської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кодема Артемівського району Сталінської області. 19 од. зб.,1950–
1959 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
*****
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Світлий шлях” Кодемської
сільської ради депутатів трудящих, с. Кодема Артемівського району
Сталінської області. 4 од. зб., 1956–1958 рр........................................ 208
* Колгосп “Зоря комунізму” Покровської сільської ради депутатів
трудящих, с. Покровське Артемівського району Донецької області.
46 од. зб., 1951–1965 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Колгосп ім. Ілліча Васюківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Васюківка Слов’янського району Донецької області. 34 од. зб.,
1944–1964 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Козаченко Клинівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Клинове Артемівського району Донецької області. 42 од. зб., 1943–
1964 рр.................................................................................................... 208
* Колгосп “Ленінський шлях” Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Артемівського району Донецької
області. 261 од. зб., 1943–1965 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
Радгосп ім. 1-го Травня Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, сел. Новолуганське Артемівського району Донецької області. 60 од. зб., 1943–1964 рр..................................................... 200
Радгосп ім. Артема Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, м. Артемівськ Донецької області. 237 од. зб., 1943–
1989 рр.................................................................................................... 200
Радгосп “Жовтневий” Донецького спеціалізованого тресту молочних
радгоспів, сел. Савелівка Єнакієвського району Донецької області.
33 од. зб., 1950–1963 рр......................................................................... 200
Красносільска однорічна сільськогосподарська школа Міністерства
сільського господарства УРСР, с. Красне Артемівського району Донецької області. 93 од. зб., 1957–1969 рр............................................. 277
* Артемівська міжколгоспна будівельна організація, м. Артемівськ Донецької області. 18 од. зб.,1956–1962 рр. (до Артемівського державного районного архіву 15.09.1988)...........................................................
Дебальцівська міжколгоспна будівельна організація, сел. Луганське
Дебальцівського району Донецької області. 24 од. зб., 1957–1963 рр....219
Виконавчий комітет Микитівської районної ради народних депутатів
міста Горлівки Донецької області. 1319 од. зб., 1943–1985 рр............ 88
Управління капітального будівництва виконкому Горлівської міської
ради народних депутатів, м. Горлівка Донецької області. 177 од. зб.,
1959–1976 рр.......................................................................................... 214
* Фінансовий відділ виконкому Центрально-Міської районної ради депутатів трудящих міста Горлівки Донецької області. 350 од. зб., 1949–
1975 рр. (до Архівного відділу Горлівської міської Ради 17.02.2004)
Ордена Трудового Червоного Прапора шахта ім. Калініна комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 368 од. зб., 1944–
1970 рр.................................................................................................... 143
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* Будівельне управління №1 тресту “Горлівськжитлобуд”, м. Горлівка
Донецької області. 58 од. зб.,1943–1963 рр. (до Горлівського міського
архіву 05.06.1989)
* Калінінське шахтобудівне управління №3 тресту “Горлівскьвуглебуд”, м. Горлівка Донецької області. 72 од. зб., 1955–1965 рр. (до Горлівського міського архіву 02.04.1991)
* Будівельне управління №4 “Металургбуд” тресту “Горлівськхімбуд”,
м. Горлівка Донецької області. 38 од. зб., 1960–1965 рр. (до Горлів
ського міського архіву 05.06.1989)
* Налагоджувальне управління тресту “Донецькпромавтоматика”,
м. Горлівка Донецької області. 55 од. зб., 1959–1964 рр. (до Налагоджувального управління тресту “Донецькпромавтоматика”, м. Горлівка
Донецької області 16.06.1981)
*****
** Заводський комітет профспілки Центрально-сіткового району “Донбасенерго”, м. Горлівка Донецької області. 69 од. зб., 1946–1965 рр. до
ф. Р-3950
Донецьке відділення з організації і раціоналізації районних електростанцій і мереж Всесоюзного державного тресту “ОРДРЕМ” Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Горлівка Донецької області. 128 од. зб., 1948–1970 рр............................................................. 138
* Микитівський алебастровий комбінат управління промбудматеріалів
і залізобетону комбінату “Донецькпромбудматеріали”, м. Горлівка
Донецької області. 191 од. зб., 1940–1966 рр. (до Микитівського алебастрового комбінату управління промбудматеріалів і залізобетону
комбінату “Донецькпромбудматеріали”, м. Горлівка Донецької області
27.09.1979)
Виконавчий комітет Совєтської районної ради народних депутатів міста Макіївки Донецької області. 1579 од. зб., 1943–1985 рр................. 88
Відділ у справах культурно-просвітницьких установ виконкому
Сталінської обласної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської
області. 41 од. зб., 1946–1952 рр........................................................... 282
Відділ у справах мистецтв виконкому Сталінської обласної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської області. 25 од. зб., 1944–
1953 рр.................................................................................................... 282
Управління культури Донецької обласної держадміністрації, м. Донецьк Донецької області. 1156 од. зб., 1953–1994 рр......................... 282
Виконавчий комітет Привільської сільської ради народних депутатів,
с. Привілля Слов’янського району Донецької області. 377 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................92
Донецький ордена Трудового Червоного Прапора дослідно-показовий
виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймів УРСР, м. Слов’янськ Донецької області.
281 од. зб., 1943–1982 рр....................................................................... 205
Колгосп ім. Мічуріна Билбасівської сільської ради народних депутатів,
с. Красноармійське Слов’янського району Донецької області. 155 од. зб.,
1943–1982 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. 12-річчя РСЧА Черкаської сільської ради народних депутатів, смт. Черкаське Слов’янського району Донецької області. 145 од. зб.,
1943–1982 рр. (до Слов’янського районного архіву 29.04.1996)
* Колгосп ім. 12-річчя Жовтневої революції Прелесненської сільської
ради народних депутатів, с. Прелесне Слов’янського району Донецької області. 143 од. зб.,1943–1982 рр. (до Слов’янського районного архіву 26.04.1996)
* Колгосп ім. Свердлова Привільської сільської ради народних депутатів, с. Привілля Слов’янського району Донецької області. 136 од. зб.,
1947–1982 рр. (до Слов’янського районного архіву 26.04.1996)
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Донецький комбінат камнеливарних і керамічних виробів Республіканського госпрозрахункового виробничого об’єднання “Укрбудкераміка”, м. Донецьк Донецької області. 374 од. зб., 1958–1969 рр....... 176
*****
Виконавчий комітет Берестівської сільської ради народних депутатів,
с. Берестове Артемівського району Донецької області. 366 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
* Колгосп ім. Артема Роздолівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роздолівка Артемівського району Донецької області. 71 од. зб.,
1948–1965 рр. (до Артемівського районного архіву 25.05.1999)
Колгосп ім. Калініна Луганської сільської ради депутатів трудящих,
смт. Луганське Артемівського району Донецької області. 40 од. зб.,
1945–1962 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Родіна” Клинівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Відродження Артемівського району Донецької області. 123 од. зб.,
1951–1962 рр. (до Артемівського районного архіву 25.05.1999)
Радгосп “Горлівський” Донецького тресту молочних радгоспів, м. Горлівка Донецької області. 27 од. зб., 1944–1964 рр............................... 200
* Ямський доломітний комбінат тресту “Вогнеупорнеруд”, м. Яма Артемівського району Донецької області. 287 од. зб., 1945–1964 рр. (до
Ямського доломітного комбінату тресту “Вогнеупорнеруд”, м. Яма
Артемівського району Донецької області 11.09.1980)
Управління комунального господарства виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 3035 од. зб.,
1943–1990 рр.......................................................................................... 223
Комбінат “Артемшахтобуд” Сталінського раднаргоспу, м. Горлівка
Сталінської області. 19 од. зб., 1957–1958 рр...................................... 221
Територіальне будівельне об’єднання з будівництву об’єктів соціальної сфери в Донецькій області Мінбуду УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 3368 од. зб., 1959–1990 рр....................................................... 220
Будівельне управління №1 тресту “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 132 од. зб., 1947–1965 рр........................................... 222
Донецьке обласне управління пасажирського автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Донецьк Донецької області. 2080 од. зб., 1945–1988 рр........................................................... 184
Сталінський обласний автотрест “Союззаготтранс” Головного управління автотранспорту Міністерства заготівель СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 70 од. зб., 1944–1954 рр...................................... 185
* Колгосп “Жовтень” Октябрської сільської ради депутатів трудящих,
с. Октябрське Волноваського району Донецької області. 41 од. зб., 1949–
1963 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Україна” Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка Волноваського району Донецької області. 272 од. зб.,1950–1966 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова Миколаївської
сільської ради депутатів трудящих, с. Новоігнатівка Волноваського
району Донецької області. 110 од. зб., 1948–1965 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради народних депутатів, с. Новогригорівка Волноваського району Донецької області.
356 од. зб., 1944–1984 рр.........................................................................92
Виконавчий комітет Андріївської сільської ради народних депутатів
с. Андріївка Волноваського району Донецької області. 333 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................92
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Виконавчий комітет Єгорівської сільської ради народних депутатів,
с. Єгорівка Волноваського району Донецької області. 384 од. зб., 1944–
1985 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Старогнатівської сільської ради народних депутатів, с. Старогнатівка Тельманівського району Донецької області.
490 од. зб., 1943–1985 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Максимівської сільської ради народних депутатів,
с. Максимівка Волноваського району Донецької області. 370 од. зб.,
1949–1985 рр........................................................................................... 92
Народний суд 1-ї дільниці міста Єнакієве Сталінської області. 1092 од. зб.,
1943–1947 рр.......................................................................................... 117
Народний суд 2-ї дільниці міста Єнакієве Сталінської області. 1211 од. зб.,
1945–1948 рр.......................................................................................... 117
Народний суд сільської дільниці Єнакієвського району Сталінської області. 269 од. зб., 1944–1946 рр............................................................. 117
* Шахта “Червоний Профінтер” Орджонікідзевського виробничого
об’єднання з видобутку вугілля “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве
Донецької області. 584 од. зб., 1943–1981 рр. (до Шахти “Червоний
Профінтер” Орджонікідзевського виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Донецької області
15.05.1997)
Винрадгосп ім. Луначарського Донецького тресту плодоягідних радгоспів, с. Білоярівка Амвросіївського району Донецької області.
135 од. зб., 1943–1974 рр....................................................................... 200
Радгосп “Росія” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, сел. Ульянівське Амвросіївського району Донецької області. 92 од. зб., 1943–1969 рр............................................. 200
Радгосп “Тімірязєвський” Південно-Донецького спеціалізованого
тресту овочомолочних радгоспів, с. Кленівка Амвросіївського району
Донецької області. 91 од. зб., 1943–1966 рр........................................ 200
Радгосп “Білоярівський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, с. Карпово-Надеждинка Амвросіївського
району Донецької області. 209 од. зб., 1946–1983 рр......................... 200
Радгосп “Металіст” Донецького спеціалізованого тресту радгоспів з
виробництву м’яса на промисловій основі, сел. Металіст Амвросіїв
ського району Донецької області. 299 од. зб., 1943–1979 рр............. 200
Радгосп “Мирний” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, сел. Родники Амвросіївського району Донецької області. 262 од. зб., 1943–1979 рр................................................... 200
Виконавчий комітет Новоамвросіївської селищної ради народних депутатів, смт. Новоамвросіївське Амвросіївського району Донецької
області. 341 од. зб., 1957–1985 рр...........................................................91
*****
* Амвросіївське районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області.
183 од. зб.,1945–1980 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 11.03.2003)
* Ремонтне управління “Південьцентроцемремонт” управління промбудматеріалів Донецького раднаргоспу, м. Амвросіївка Донецької
області. 124 од. зб.,1947–1963 рр. (до Ремонтного управління “Південьцентроцемремонт” управління промбудматеріалів Донецького
раднаргоспу, м. Амвросіївка Донецької області 21.03.1979)
* Амвросіївське будуправління “Цембуд” тресту “Донецькметалур
гбуд”, м. Амвросіївка Донецької області. 181 од. зб., 1944–1966 рр. (до
Амвросіївського державного районного архіву 16.04.1984)

№ Р-5027

№ Р-5028

№ Р-5029
№ Р-5030

№ Р-5031

№ Р-5032
№ Р-5033
№ Р-5034
№ Р-5035
№ Р-5036
№ Р-5037
№ Р-5038
№ Р-5039
№ Р-5040
№ Р-5041
№ Р-5042
№ Р-5043
№ Р-5044
№ Р-5045

642

* Амвросіївський завод залізобетонних виробів Головного управління будматеріалів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Амвросіївка Донецької області. 66 од. зб.,1954–1963 рр. (до Амвросіїв
ського державного районного архіву 13.02.1985)
Амвросіївський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства промисловості будматеріалів СРСР,
м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області. 264 од. зб.,
1944–1980 рр.......................................................................................... 269
Фінансовий відділ виконкому Амвросіївської районної ради народних депутатів, м. Амвросіївка Донецької області. 728 од. зб., 1943–
1980 рр.................................................................................................... 130
* Амвросіївське заводоуправління будматеріалів Донецького обласного міжколгоспбуду, м. Амвросіївка Донецької області. 38 од. зб.,
1958–1965 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
13.02.1985)
* Амвросіївська міжколгоспна будівельна організація Донецького
облміжколгоспбуду, м. Амвросіївка Донецької області. 122 од. зб.,
1959–1965 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
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трудящих, с. Володимирівка Добропільського району Сталінської області. 21 од. зб., 1943–1950 рр............................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна Святогорівської
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* Управління механізації №5 тресту “Будмеханізація”, м. Красноармійськ Донецької області. 107 од. зб.,1957–1968 рр. (до Управління
механізації №5 тресту “Будмеханізація”, м. Красноармійськ Донецької
області 15.05.1989)
* Шахта “ Південна” тресту “Дзержинськвугілля”, м. Артем Дзержинського району Донецької області. 214 од. зб.,1944–1962 рр. (до
Дзержинського міського архіву 17.10.1994)
Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, хутір Привільний Великоновосілківського району Сталінської
області. 8 од. зб., 1945–1953 рр.............................................................. 92
Фінансовий відділ виконкому Великоновосілківської районної ради
народних депутатів, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського
району Донецької області. 993 од. зб., 1944–1986 рр......................... 130
* Народний суд Великоновосілківського району Сталінської області.
275 од. зб., 1943–1950 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 22.08.1988)
Великоновосілківська машинно-тракторна станція (МТС), с. Велика
Новосілка Великоновосілківського району Сталінської області. 46 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 206
* Радгосп “Донбас” Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, сел. Шевченко Великоновосілківського району Донецької області. 211 од. зб., 1943–1984 рр. (до Великоновосілківського
державного районного архіву 01.11.1995)
* Радгосп “Шахтар” Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, с. Шахтарське Великоновосілківського району Донецької області. 199 од. зб., 1943–1984 рр. (до Великоновосілківського
державного районного архіву 22.11.1995)
Колгосп “Жовтень” Свердловської сільської ради депутатів трудящих,
с. Піддубне Великоновосілківського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1944–1953 рр.......................................................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова Великоновосілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Новий Комар Великоновосілківського району Сталінської області. 27 од. зб., 1944–1953 рр.....208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна Федорівської сільської ради депутатів трудящих, хутор Новоочеретуватий Великоновосілківського району Сталінської області. 19 од. зб., 1946–1952 рр.....208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога Жовтня” Комарської
сільської ради депутатів трудящих, с. Старий Комар Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1943–1950 рр........ 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Маяк” Олексіївської
сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка Великоновосілків
ського району Сталінської області. 12 од. зб., 1944–1949 рр............. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до соціалізму”
Рівнопільської сільської ради депутатів трудящих, с. Чайшівка
Старомлинівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1944–
1949 рр..............................................................................................................208

№ Р-5117
№ Р-5118
№ Р-5119

№ Р-5120
№ Р-5121

№ Р-5122
№ Р-5123
№ Р-5124
№ Р-5125
№ Р-5126

№ Р-5127
№ Р-5128
№ Р-5129
№ Р-5130
№ Р-5131
№ Р-5132
№ Р-5133
№ Р-5134
№ Р-5135
№ Р-5136
647

Колгосп “Перше Травня” Великоновосілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Новосілка Великоновосілківського району
Сталінської області. 23 од. зб., 1947–1957 рр...................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона зірка” Комарської
сільської ради депутатів трудящих, хутір Червона зірка Великоновосілківського району Сталінської області. 7 од. зб., 1944–1949 рр.......208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Армія” Великоновосілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Новосілка
Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп “Шлях до комунізму” Времівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Времівка Великоновосілківського району Сталінської області. 37 од. зб., 1943–1958 рр............................................................... 208
* Колгосп “Зоря комунізму” Іскровської сільської ради народних депутатів, с. Іскра Великоновосілківського району Донецької області.
130 од. зб., 1948–1984 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 12.01.1996)
Колгосп “Гігант” Улаклицької сільської ради депутатів трудящих,
с. Островського Великоновосілківського району Сталінської області.
21 од. зб., 1944–1945, 1947–1958 рр..................................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Великоновосілківської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Чапаєве Великоновосілківського району Сталінської
області. 10 од. зб., 1950–1952 рр........................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Улаклицької сільської ради депутатів трудящих,
с. Улакли Великоновосілківського району Сталінської області. 29 од. зб.,
1945–1958 рр.......................................................................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова Комарської сіль
ської ради депутатів трудящих, с. Старий Комар Великоновосілків
ського району Сталінської області. 6 од. зб., 1946–1948 рр............... 208
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Заповіти Ілліча” Комарської
сільської ради народних депутатів, с. Старий Комар Великоновосілківського району Донецької області. 175 од. зб., 1950–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 12.01.1996)
Виконавчий комітет Зеленопільскої сільської ради народних депутатів,
с. Зелене Поле Великоновосілківського району Донецької області.
297 од. зб., 1944–1985 рр........................................................................ 92
Народний суд 1-ї дільниці Харцизького району Сталінської області.
868 од. зб., 1945–1960 рр....................................................................... 117
Народний суд 2-ї дільниці Харцизького району Сталінської області.
889 од. зб., 1944–1960 рр....................................................................... 117
Народний суд 3-ї дільниці Харцизького району Сталінської області.
115 од. зб., 1952–1960 рр....................................................................... 117
Народний суд 5-ї дільниці Харцизького району Сталінської області. 47
од. зб., 1958–1960 рр.............................................................................. 117
* Шахта ім. Горького тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 162 од. зб., 1950–1963 рр. (до Шахти ім О. Ф. Засядька,
м. Донецьк 20.03.1989)
* Шахта №8 ім. Горького тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 632 од. зб., 1940–1969 рр. (до Шахти ім. О. Ф. Засядька, м. Донецьк 20.03.1989)
* Шахта “Петровська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1130 од. зб., 1944–1971 рр. (до шахтоуправління “Петровське”, м. Донецьк 12.01.1994)
*****
Донецьке науково-виробниче об’єднання по створенню і випуску засобів автоматизації гірських машин “Автоматгірмаш” Всесоюзного
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промислового об’єднання з розробці, виробництва і впровадження
засобів шахтної автоматики “Союзвуглеавтоматика”, м. Донецьк Донецької області. 1482 од. зб., 1956–1990 рр......................................... 298
*****
** Шахтний комітет шахтоуправління “Пролетар” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 62 од. зб., 1951–1963 рр. до
ф. Р-4860
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Головне архітектурно-планувальне управління виконкому Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області.
5893 од. зб., 1944–1976 рр..................................................................... 213
Народний суд 7-ї дільниці Калінінського району міста Сталіно
Сталінської області. 789 од. зб., 1955–1960 рр.................................... 117
Донецька обласна контора по оптовій торгівлі м’ясом, рибою і молокопродуктами Української республіканської контори
“Укроптм’ясорибторг”, м. Донецьк Донецької області. 175 од. зб.,
1956–1965 рр.......................................................................................... 232
Народний суд 3-ї дільниці Сталінозаводського району міста Сталіно
Сталінської області. 895 од. зб., 1948–1960 рр.................................... 117
Народний суд 2-ї дільниці Пролетарського району міста Сталіно
Сталінської області. 1362 од. зб., 1944–1960 рр.................................. 117
Відділ охорони здоров’я виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 436 од. зб., 1945–
1976 рр.................................................................................................... 254
Донецький завод штампів і прес-форм управління культпобуттоварів
Донецького раднаргоспу, м. Донецьк Донецької області. 238 од. зб.,
1946–1964 рр.......................................................................................... 171
Трест “Куйбишеввугілля” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 1530 од. зб., 1943–1970 рр.................................... 142
Відділ соціального забезпечення виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 1766 од. зб., 1943–
1986 рр.................................................................................................... 309
Трест залізничних ресторанів і буфетів Донецької залізниці Республіканської контори “Укрдорресторан” Міністерства торгівлі УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 202 од. зб., 1943–1964 рр.................. 233
Державна союзного значення контора залізничних ресторанів і буфетів
Північно-Донецької залізниці Міністерства торгівлі СРСР, м. Ворошиловград Ворошиловоградської області. 41 од. зб., 1946–1953 рр...... 233
Державна союзного значення контора залізничних ресторанів і буфетів
Південно-Донецької залізниці Міністерства торгівлі СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 52 од. зб., 1946–1953 рр...................................... 233
Донецьке територіальне управління по комплектації та постачанню
“Укрголовбудпостачання” Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області. 76 од. зб.,
1943–1966 рр.......................................................................................... 239
Виконавчий комітет Холодно-Балківської селищної ради депутатів
трудящих, сел. Холодна Балка міста Макіївки Донецької області.
205 од. зб., 1944–1966 рр......................................................................... 91
* Фінансовий відділ виконкому Центрально-Міської районної ради депутатів трудящих міста Макіївки Донецької області. 427 од. зб., 1944–
1974 рр. (до Макіївського міського архіву 20.05.2005)
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Шахта “Калинівська-Східна “ тресту “Радянськвугілля”, сел. Калинове Макіївського району Донецької області. 115 од. зб., 1957–1965 рр...143
Народний суд 1-ї дільниці Кіровського району міста Сталіно Сталін
ської області. 1141 од. зб., 1943–1960 рр............................................. 117
* Шахтоуправління “Грузське” тресту “Макіїввугілля”, м. Макіївка
Донецької області. 118 од. зб., 1943–1960 рр. (до Шахтоуправління
“Жовтневе” Макіївського виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Макіїїввугілля” 1992)......................................................................
* Шахтоуправління “Капітальне” тресту “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 135 од. зб., 1943–1959 рр. (до Шахтоуправління
“Жовтневе” Макіївського виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Макіїввугілля” 1992)
*****
Амвросіївський ордена Леніна цементний комбінат Республіканського
виробничого госпрозрахункового об’єднання з виробництва цементних і азбестоцементних виробів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Амвросіївка Донецької області. 1051 од. зб.,
1943–1980 рр.......................................................................................... 174
Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування Державного
Всесоюзного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості СРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 296 од. зб.,
1946–1972 рр.......................................................................................... 305
* Слов’янське будівельно-монтажне правління Українського республіканського виробничого об’єднання з будівництва курортів “Укркурортбуд”, м. Слов’янськ Донецької області. 142 од. зб., 1957–1973 рр. (до
Слов’янського міського архіву 15.05.1985)
Виконавчий комітет Свердловської сільської ради депутатів трудящих,
с. Свердлове Харцизького району Сталінської області. 11 од. зб., 1956–
1960 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Пролетарської сільської ради депутатів трудящих,
с. Пролетарське Харцизького району Сталінської області. 57 од. зб.,
1945–1956 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Пролетарської селищної ради народних депутатів,
смт. Пролетарське Гірницького району міста Макіївки Донецької області. 567 од. зб., 1957–1985 рр.............................................................. 91
Колгосп ім. Свердлова Пролетарської сільської ради народних депутатів, смт. Свердлове Гірницького району міста Макіївки Донецької
області. 227 од. зб., 1943–1982 рр......................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Совєтської районної ради депутатів трудящих, с.
Калинове Совєтського району міста Макіївки Сталінської області. 19
од. зб., 1948–1956 рр.............................................................................. 208
* Колгосп “Дружба” Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дубрівка Шахтарського району Донецької області. 53 од. зб.,1950–
1966 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
Колгосп ім. Карла Маркса Андріївської сільської ради депутатів трудящих, с. Веселе Сніжнянського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1944–1956 рр.......................................................................................... 208
Виконавчий комітет Золотарівської сільської ради народних депутатів,
с. Золотарівка Шахтарського району Донецької області. 438 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22-го з’їзду КПРС Нікішинської сільської ради народних депутатів, с. Нікішине Шахтарського
району Донецької області. 167 од. зб., 1962–1983 рр. (до Шахтарського
державного районного архіву 23.06.1997)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Родіна” Петропавлівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Орлово-Іванівка Шахтарського
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району Донецької області. 103 од. зб.,1962–1971 рр. (до Шахтарського
державного районного архіву 23.06.1997)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прогрес” Петропавлівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Петропавлівка Шахтарського
району Донецької області. 216 од. зб., 1943–1970 рр. (до Шахтарського
державного районного архіву 23.06.1997)
Донецький обласний художньо-виробничий комбінат, м. Донецьк Донецької області. 41 од. зб., 1961–1964 рр............................................. 285
Донецьке обласне виробничо-творче кооперативне товариство художників, м. Донецьк Донецької області. 89 од. зб., 1948–1963 рр......... 249
Будівельно-монтажне управління №226 “Теплобуд” спеціалізованого тресту “Коксохімтепломонтаж”, м. Донецьк Донецької області.
267 од. зб., 1943–1965 рр....................................................................... 222
Лінійно-транспортний суд Донецької залізниці, м. Сталіно Сталінської
області. 295 од. зб., 1953–1957 рр......................................................... 117
Донецьке спеціалізоване управління тресту “Укренергочормет”,
м. Донецьк Донецької області. 147 од. зб., 1961–1966 рр.................. 222
* Управління трамвая міста Жданова Ждановського міського відділу
комунального господарства. 50 од. зб.,1944–1954 рр. (до Ждановського
міського архіву 05.11.1976)
* Ждановська панчішна фабрика “Укрголовтрикотажу” Міністерства
легкої промисловості УРСР, м. Жданов Донецької області. 118 од. зб.,
1945–1966 рр. (до Ждановського міського архіву 14.09.1981)
* 2-а Жовтнева державна нотаріальна контора, м. Жданов Донецької
області. 305 од. зб., 1950–1965 рр. (до 2-ої Жовтневої державної нотаріальної контори, м. Жданов Донецької області 18.06.2003)
* Маріупольська макаронна фабрика “Укрмакарондріжджтресту”
Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, м. Жданов
Сталінської області. 34 од. зб., 1943–1957 рр. (до Ждановського міського архіву 14.09.1981)
* Ждановський завод будівельних машин управління культпобуттоварів Донецького раднаргоспу, м. Жданов Донецької області. 45 од. зб.,
1961–1964 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
Фінансовий відділ виконкому Іллічівської районної ради депутатів
трудящих, м. Жданов Донецької області. 524 од. зб., 1944–1973 рр....130
* Ждановський завод залізобетонних виробів Головного управління
“Укрстальконструкція” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Жданов Донецької області. 132 од. зб., 1943–
1964 рр. (до Ждановського міського архіву 18.07.1985)
* Ждановський завод мінеральної вати Головного управління “Укрголовполімерматеріали” Міністерства промбудматеріалів УРСР, м. Жданов Донецької області. 110 од. зб., 1945–1965 рр. (до Ждановського
міського архіву 24.07.1986)
* Ждановський завод залізобетонних мостових і дорожніх конструкцій Донецького обласного дорожнього управління, м. Жданов Донецької області. 50 од. зб., 1945–1965 рр. (до Ждановського міського архіву
18.07.1985)
Маріупольський коксохімічний завод виробничого об’єднання “Южкокс”, м. Маріуполь Донецька область. 2040 од. зб., 1943–1990 рр.....174
* Будівельне управління №5 “Промбуд” тресту “Азовстальбуд”,
м. Жданов Сталінської області. 4 од. зб., 1952–1954 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
* Будівельне управління № 9 тресту “Азовстальбуд”, м. Жданов Сталінської області. 3 од. зб., 1953–1954 рр. (до Ждановського міського
архіву 28.10.1988)
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* Будівельне управління №1 тресту “Азовстальбуд”, м. Жданов Донецької області. 174 од. зб., 1947–1967 рр. (до Ждановського міського
архіву 28.10.1988)
* Будівельно-монтажне управління “ Кальчикбуд” тресту “ Південьводбуд”, м. Жданов Сталінської області. 5 од. зб., 1947–1952 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
Виконавчий комітет Катеринівскої сільської ради народних депутатів,
с. Катеринівка Мар’їнського району Донецької області. 318 од. зб.,
1950–1985 рр........................................................................................... 92
Мар’їнське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, с. Георгіївка Мар’їнського району
Донецької області. 119 од. зб., 1961–1985 рр...................................... 196
Богоявленська машинно-тракторна станція (МТС), с. Богоявленка
Мар’їнського району Сталінської області. 5 од. зб., 1948–1958 рр... 206
Мар’їнська машинно-тракторна станція (МТС), с. Георгіївка
Мар’їнського району Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1957 рр....206
Мар’їнська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Георгіївка Мар’їнського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1958–1961 рр........................... 206
Радгосп “Мічурінець” Донецького виробничо-аграрного об’єднання
з садівництва і виноробній промисловості, м. Курахове Мар’їнського
району Донецької області. 148 од. зб., 1944–1983 рр......................... 200
Старобешівський державний плодорозсадник тресту “Укрплодовинрозсадник” Старобешівського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1951–1955 рр.......................................................................................... 201
Радгосп “Красногорівський” Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, смт. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької
області. 51 од. зб., 1944–1965 рр........................................................... 200
* Радгосп “Динас” відділу робітничого постачання Сталінського тресту радгоспів, м. Красногорівка Мар’їнського району Сталінської області. 25 од. зб., 1950–1959 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 20.05.1988)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова Добровільскої сільської ради депутатів трудящих, с. Добровілля Мар’їнського району
Донецької області. 53 од. зб., 1945–1969 рр........................................ 208
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана Михайлівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Котлярівка Красноармійського
району Донецької області. 198 од. зб., 1946–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
Будівельне управління № 15 тресту “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк
Донецької області. 177 од. зб., 1949–1965 рр...................................... 222
Планова комісія виконкому Мар’їнської районної ради народних депутатів, м. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 90 од. зб.,
1959–1975 рр.......................................................................................... 126
Виконавчий комітет Калінінської районної ради народних депутатів
міста Горлівки Донецької області. 760 од. зб., 1944–1985 рр..............88
Планова комісія виконкому Горлівської міської ради народних депутатів, м. Горлівка Донецької області. 200 од. зб., 1945–1971 рр........ 126
Горлівський міський комітет професійної спілки медичних працівників, м. Горлівка Донецької області. 191 од. зб., 1946–1976 рр........... 343
Калінінський районний комітет профспілки робітників вугільної промисловості, м. Горлівка Донецької області. 216 од. зб., 1948–1969 рр... 342
* Горлівське районне управління “Донбасводтресту”, м. Горлівка Донецької області. 119 од. зб.,1943–1966 рр. (до Горлівського міського
архіву 08.05.1984)...................................................................................
Шахтоуправління 5/6 “Східне” тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка
Донецької області. 164 од. зб., 1956–1967 рр...................................... 143
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* Центральна збагачувальна фабрика (ЦЗФ) “Вузловська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Горлівка Донецької області. 620 од. зб.,
1945–1972 рр. (до Горлівського міського архіву 05.06.1989)
* Шахтний комітет шахти 4–5 “Микитівка” Горлівського районного
комітету профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Горлівка
Донецької області. 85 од. зб., 1948–1964 рр. (до Горлівського міського
архіву 26.04.1993)
*****
** Заводський комітет профспілки Горлівського коксохімічного заводу,
м. Горлівка Донецької області. 57 од. зб., 1946–1963 рр. до ф. Р-4069
** Заводський комітет профспілки Горлівського машинобудівного заводу ім. Кірова, м. Горлівка Донецької області. 45 од. зб., 1947–1963
рр. до ф. Р-3873
* Шахтобудівне управління №2 тресту “Горлівськвуглебуд”, м. Горлівка Донецької області. 131 од. зб.,1955–1965 рр. (до Горлівського міського архіву 02.04.1991)
* Управління механізації №3 тресту “Будмеханізація”, м. Горлівка Донецької області. 82 од. зб., 1952–1965 рр. (до Управління механізації №3
тресту “Будмеханізація”, м. Горлівка Донецької області 22.07.1980)
* Горлівське спеціалізоване управління №452 тресту “Донбаселектромонтаж”, м. Горлівка Донецької області. 166 од. зб., 1945–1965 рр. (до
Горлівського міського архіву 08.05.1984)
* Горлівське шахтоспецмонтажне управління “Вуглеавтоматика”,
м. Горлівка Донецької області. 35 од. зб., 1959–1963 рр. (до Управління
механізації №3 тресту “Будмеханізація”, м. Горлівка Донецької області
04.01.1978)
* Горлівське управління по земляним роботам, прокату й експлуатації механізмів тресту “Шахтобудмеханізація”, м. Горлівка Донецької
області. 66 од. зб., 1957–1964 рр. (до Горлівського міського архіву
08.05.1984)
*****
*****
* Колгосп “Октябрь” Новоекономічної сільської ради народних депутатів, смт. Новоекономічне Красноармійського району Донецької області. 208 од. зб., 1947–1982 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
* Колгосп ім. Щорса Новоекономічної сільської ради депутатів трудящих, смт. Новоекономічне Красноармійського району Сталінської області. 18 од. зб.,1950–1959 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Зоря комунізму”, Малоорлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мало-Орлівка Єнакієвської міськради Донецької області. 17 од. зб., 1951–1961 рр...... 208
Сталінська макаронна фабрика Донецького тресту хлібопекарської
промисловості, м. Донецьк Донецької області. 246 од. зб., 1945–
1966 рр.................................................................................................... 181
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе Гродівської сіль
ської ради депутатів трудящих, сел. Гродівка Красноармійського району Донецької області. 149 од. зб., 1955–1965 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Стахановець” Красноярської
сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Яр Красноармійського
району Сталінської області. 7 од. зб., 1955–1958 рр........................... 208
Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Ульянова, с. Ул’янівка Красноармійського району Донецької області. 330 од. зб., 1943–
1999 рр.................................................................................................... 209
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* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22-го партз’їзду Лисів
ської сільської ради депутатів трудящих, с. Лисівка Красноармійського
району Сталінської області. 68 од. зб.,1956–1967 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
*****
Колгосп ім. Кірова Селидівської міської ради депутатів трудящих,
м. Селидове Донецької області. 27 од. зб., 1948–1965 рр.................. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда” Селидівської сільської ради депутатів трудящих, с. Селидівка Селидівського району
Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1950 рр........................................ 208
Селидівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Котлярівка Селидівського району Сталінської області. 44 од. зб., 1943–1958 рр.... 206
Селидівська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Котлярівка Селидівського району Сталінської області. 15 од. зб., 1958–1960 рр.... 206
* Селидівське відділення “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, с. Михайлівка Красноармійського
району Донецької області. 28 од. зб., 1961–1968 рр. (до Красноармійського державного районого архіву 09.04.1984)
Удачненська машинно-тракторна станція (МТС), с. Удачне Красноармійського району Сталінської області. 18 од. зб., 1947–1957 рр....... 206
Удачненська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Удачне Красноармійського району Сталінської області. 6 од. зб., 1958–1960 рр......... 206
Красноярська машинно-тракторна станція (МТС), хутір Новомиколаївка Красноармійського району Сталінської області. 11 од. зб., 1949–
1957 рр.................................................................................................... 206
Плодорозсадницький радгосп “Красноармійський” Донецького тресту
плодоягідних радгоспів, м. Красноармійськ Донецької області. 115 од. зб.,
1944–1975 рр.......................................................................................... 200
* Красноармійська міжколгоспна будівельна організація Донецького
обласного управління міжколгоспного будівництва, м. Красноармійськ Донецької області. 16 од. зб.,1956–1966 рр. (до Красноармійського
державного районого архіву 24.08.1988)
* Красноармійська міжрайонна коконосушильня Донецького обласного шовківницького тресту, м. Красноармійськ Донецької області.
27 од. зб., 1956–1965 рр. (до Красноармійського державного районого
архіву 09.04.1984)
Виконавчий комітет Стародубівської сільської ради народних депутатів, с. Стародубівка Першотравневого району Донецької області.
347 од. зб., 1943–1985 рр.........................................................................92
Фінансовий відділ виконкому Першотравневої районної ради народних депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 382 од. зб., 1943–1983 рр................................................... 130
Радгосп “Азовський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочомолочних радгоспів, сел. Азовське Першотравневого району Донецької області. 179 од. зб., 1945–1976 рр........................................... 200
Виконавчий комітет Катиковської селищної ради депутатів трудящих,
сел. Катик Катиковського району Сталінської області. 51 од. зб., 1944–
1953 рр...................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Шахтарської міської ради народних депутатів,
м. Шахтарськ Донецької області. 1548 од. зб., 1953–1985 рр............. 88
Шахтарський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Шахтарськ Донецької області. 201 од. зб., 1945–
1970 рр.................................................................................................... 342
*****
Державний кам’яновугільний трест “Дзержинськвугілля” комбінату
“Артемвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 852 од. зб., 1943–
1970 рр.................................................................................................... 142
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* Курдюмівський завод кислототривких виробів тресту “Донецькбудкераміка” сел. Курдюмівка міста Дзержинська Донецької області.
107 од. зб., 1956–1962 рр. (до Дружківського міського архіву
26.07.1979)
* Будівельне управління №6 тресту “Горлівськжитлобуд”, м. Дзержинськ Донецької області. 272 од. зб.,1944–1971 рр. (до Дзержин
ського міського архіву 01.10.1984)
Фенольний завод виробничого об’єднання коксохімічної промисловості “Укркокс” Міністерства чорної металургії УРСР, смт. Новгородське Дзержинської міськради Донецької області. 421 од. зб., 1944–
1978 рр.................................................................................................... 175
Машинобудівний завод ім. Г. І. Петровського Горлівського виробничого об’єднання заводів вугільного машинобудування Міністерства
вугільної промисловості СРСР, смт. Новгородське Дзержинської міськради Донецької області. 349 од. зб., 1944–1978 рр........................... 170
Дзержинський коксохімічний завод Головного виробничого управління металургійних і коксохімічних підприємств Міністерства чорної
металургії УРСР, м. Дзержинськ Донецької області. 207 од. зб., 1944–
1972 рр.................................................................................................... 174
* Дзержинська центральна збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Дзержинськ Донецької області. 271 од. зб.,1952–
1970 рр. (до Дзержинського міського архіву 13.08.1990)
Фінансовий відділ виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 209 од. зб., 1943–
1962 рр.................................................................................................... 130
Фінансовий відділ виконкому Дзержинської міської ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 304 од. зб., 1963–
1975 рр.................................................................................................... 130
Відділ капітального будівництва виконкому Дзержинської районної
ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 42 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 214
Планова комісія виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 20 од. зб., 1953–1962 рр...........126
* Стильська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з
виробничим навчанням Старобешівського районного відділу народної освіти, с. Стила Старобешівського району Донецької області. 48 од. зб.,
1947–1965 рр. (до Старобешівського державного районного архіву
20.04.1981)
Старобешівська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, смт.Старобешеве Старобешівського району Донецької області.
255 од. зб., 1944–1986 рр....................................................................... 254
Старобешівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1943–
1957 рр.................................................................................................... 206
Старобешівська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1958–
1960 рр.................................................................................................... 206
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 21-го з’їзду КПРС Новокатеринівської сільської ради народних депутатів, с. Новокатеринівка
Старобешівського району Донецької області. 99 од. зб., 1958–1983 рр.
(до Старобешівського державного районного архіву 07.05.1996)
Колгосп “Шлях до комунізму” Новокатеринівської сільської ради
депутатів трудящих, с. Новокатеринівка Старобешівського району
Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1957 рр...................................... 208
Колгосп “Світанок” Новокатеринівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Шмідта Старобешівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1947–1956 рр........................................................................... 208
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Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Кумачівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Кам’янка Старобешівського району Донецької області.
30 од. зб., 1957–1970 рр......................................................................... 208
Радгосп “Моспине” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочомолочних радгоспів, м. Моспине Пролетарського району м. Донецька Донецької області. 62 од. зб., 1950–1965 рр............................ 200
* Кутейниківський щебзавод №37 Донецького обласного управління
міжколгоспного будівництва, сел. Щебзавод Старобешівського району
Донецької області. 53 од. зб.,1943–1966 рр. (до Старобешівського державного районного архіву 04.02.1985)
Виконавчий комітет Ясинуватської районної ради народних депутатів
трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 695 од. зб., 1965–1985 рр.......86
Радгосп “Спартак” Донецького спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, с. Спартак Мар’їнського району Донецької області. 28
од. зб., 1944–1964 рр.............................................................................. 200
Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП), с. Першотравневе Ясинуватського району Донецької області. 366 од. зб., 1959–
1996 рр.................................................................................................... 208
Радгосп ім. Мічуріна Донецького спеціалізованого тресту молочних
радгоспів, м. Авдіївка Донецької області. 45 од. зб., 1943–1964 рр. 200
Державний племінний завод “Більшовик” Головного управління тваринництва, смт. Желанне Ясинуватського району Донецької області.
413 од. зб., 1943–1996 рр....................................................................... 209
* Колгосп “Росія” Новгородської сільської ради депутатів трудящих,
смт.Новгородське Дзержинської міськради Донецької області. 19 од. зб.,
1951–1963 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву
15.03.1995)
* Міське ПТУ №24 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Ясинувата Донецької області. 25 од. зб., 1946–1964 рр. (до Міського
ПТУ №24 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Ясинувата Донецької області 02.08.1988)
* Ясинуватський завод залізобетонних виробів тресту “Укрсільбуддеталь”, м. Ясинувата Донецької області. 47 од. зб., 1953–1964 рр. (до
Ясинуватського заводу залізобетонних виробів тресту “Укрсільбуддеталь”, м. Ясинувата Донецької області 02.08.1988)
* Ясинуватський завод метлаських плиток тресту “Донецькбудкераміка”, м. Ясинувата Донецької області. 42 од. зб., 1957–1963 рр. (до
Ясинуватського заводу залізобетонних виробів тресту “Укрсільбуддеталь”, м. Ясинувата Донецької області 05.05.1980)
* Авдіївський електромеханічний завод республіканського тресту
“Київсільелектромережбуд”, м. Авдіївка Донецької області. 84 од. зб.,
1946–1964 рр. (до Ясинуватського міського архіву 20.09.1989)
Авдіївська машинно-тракторна станція (МТС), м. Авдіївка Сталінської області. 28 од. зб., 1943–1958 рр..................................................... 206
Авдіївська ремонтно-технічна станція (РТС), м. Авдіївка Сталінської
області. 6 од. зб., 1959–1960 рр............................................................. 206
Авдіївське районне відділення “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Авдіївка Донецької області.
9 од. зб., 1961–1964 рр........................................................................... 206
Виконавчий комітет Авдіївської міської ради народних депутатів,
м. Авдіївка Ясинуватської міськради Донецької області. 313 од. зб.,
1957–1985 рр............................................................................................87
* Будівельне управління №7 тресту “Донецькжитлобуд” №1, м. Авдіївка Донецької області. 89 од. зб., 1957–1964 рр. (до Ясинуватського
міського архіву 14.09.1992)
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* Ясинуватський комбінат хлібопродуктів Донецького обласного
управління хлібопродуктів, м. Ясинувата Донецької області. 68 од.
зб.,1943–1964 рр. (до Ясинуватського комбінату хлібопродуктів Донецького обласного управління хлібопродуктів, м. Ясинувата Донецької області 05.05.1980)...........................................................................
* Будівельне управління “Промбуд” тресту “Донкоксохімбуд”, м. Авдіївка Донецької області. 68 од. зб., 1946–1964 рр. (до Ясинуватського
міського архіву 14.09.1992)
* Авдіївське спеціалізоване управління №227 “Коксохіммонтаж” тресту “Коксохімтепломонтаж”, м. Авдіївка Донецької області. 61 од. зб.,
1953–1964 рр. (до Ясинуватського міського архіву 07.06.1990)........
* Ясинуватське шахтобудмонтажне управління № 3 тресту “Донецькшахтобудмонтаж”, м. Ясинувата Донецької області. 99 од. зб.,
1948–1964 рр. (до Ясинуватського міського архіву 02.08.1988)
Відділ народної освіти виконкому Ясинуватської міської ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 26 од. зб., 1963–
1965 рр.................................................................................................... 264
Фінансовий відділ виконкому Ясинуватської міської ради депутатів
трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 67 од. зб., 1963–1965 рр....130
Відділ народної освіти виконкому Ясинуватської районної ради народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 92 од. зб., 1965–
1985 рр.................................................................................................... 264
Фінансовий відділ виконкому Ясинуватської районної ради депутатів
трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 294 од. зб., 1965–1973 рр.....130
** Заводський комітет профспілки робітничих машинобудування
Слов’янського заводу будівельних машин, м. Слов’янськ Донецької
області. 36 од. зб.,1954–1963 рр. до ф. Р-3296
Донецьке обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг “Облавтодор”, м. Донецьк Донецької
області. 2361 од. зб., 1943–1990 рр....................................................... 183
* Донецький завод гумовотехнічних виробів управління нафтопереробної і нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 218 од. зб.,1944–1966 рр. (до Донецького заводу гумовотехнічних виробів управління нафтопереробної і
нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів УРСР, м. Донецьк
Донецької області 11.12.2000)
Виконавчий комітет Грузько-Зорянської селищної ради народних депутатів Гірницького району міста Макіївки Донецької області. 462 од. зб.,
1944–1984 рр............................................................................................91
Виконавчий комітет Грузько-Ломівської сільської ради депутатів трудящих, с. Грузько-Ломівка Харцизького району Сталінської області.
57 од. зб., 1949–1960 рр...........................................................................92
Народний суд 1-ї дільниці міста Ясинувата Авдіївського району
Сталінської області. 284 од. зб., 1944–1954 рр.................................... 117
Народний суд міста Дебальцеве Донецької області. 1734 од. зб., 1944–
1976 рр..................................................................................................... 117
Виконавчий комітет Залісненської селищної ради народних депутатів,
смт. Залісне Сніжнянської міськради Донецької області. 475 од. зб.,
1958–1985 рр............................................................................................91
* Технічне училище №15 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Сніжне Донецької області. 273 од. зб., 1948–1977 рр. (до
Сніжнянського міського архіву 05.05.1988)
* Фінансовий відділ виконкому Слов’янської районної ради народних
депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 671 од. зб., 1943–1986 рр.
(до Фінансового відділу виконкому Слов’янської районної ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області 20.04.2005)
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* Відділ соціального забезпечення виконкому Слов’янської районної
ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 79 од. зб., 1945–
1976 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 20.04.1989)
* Миколаївська середня школа-інтернат Слов’янського райвідділу народної освіти, сел. Миколаївка Донецької області. 41 од. зб., 1959–1967
рр. (до Слов’янського міського архіву 15.05.1985)
* Райгородоцька середня школа Слов’янського райвідділу народної
освіти, сел. Райгородок Слов’янського району Донецької області.
35 од. зб., 1943–1965 рр. (до Слов’янського державного районного архіву 05.05.1985)
Радгосп “Слов’янський” Слов’янського спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, с. Олександрівка Слов’янського району Донецької області. 153 од. зб., 1944–1976 рр........................................... 200
Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих,
с. Приморське Новоазовського району Донецької області. 262 од. зб.,
1944–1981 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Сєдово-Василівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сєдово-Василівка Будьоннівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1946–1957 рр................................................................... 92
Новоазовська районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Новоазовськ Донецької області. 133 од. зб., 1948–1973 рр.......................... 254
Новоазовський районний інформаційно-обчислювальний центр державної статистики Донецького облсатуправління, м. Новоазовськ
Донецької області. 453 од. зб., 1946–1980 рр...................................... 128
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Будьоннівському
районі Сталінської області. 9 од. зб., 1953–1956 рр............................ 243
Будьоннівська машинно-тракторна станція (МТС), смт. Будьоннівка
Будьоннівського району Сталінської області. 36 од. зб., 1943–1958 рр. 206
Новоазовська ремонтно-технічна станція (РТС), сел. Новоазовське
Новоазовського району Сталінської області. 9 од. зб., 1958–1961 рр.....206
* Приморське відділення “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, сел. Приморське Новоазовського
району Донецької області. 16 од. зб.,1963–1967 рр. (до Приморського відділення “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання
“Сільгосптехніка”, сел. Приморське Новоазовського району Донецької області 28.09.1988)
Хрещатицька машинно-тракторна станція (МТС), с. Красноармійське
Будьоннівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1943–1958 рр.....206
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Новоазовський” Новоазовської
сільської ради депутатів трудящих, сел. Новоазовське Новоазовського
району Донецької області. 74 од. зб., 1943–1967 рр........................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” Красноармійської
сільської ради депутатів трудящих, с. Козацьке Володарського району
Донецької області. 42 од. зб., 1943–1963 рр........................................ 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Заповіти Ілліча” Приморської
сільської ради депутатів трудящих, сел. Приморське Новоазовського
району Донецької області. 32 од. зб., 1959–1967 рр........................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-го партз’їзду Виноградненської сільської ради депутатів трудящих, с. Виноградне Володарського району Донецької області. 65 од. зб., 1950–1964 рр......... 208
* Шахта №8-8 біс тресту “Червоногвардійськвугілля”, м. Макіївка Донецької області. 289 од. зб., 1946–1965 рр. (до Шахти ім. ХХУ з’їзду
КПРС, м. Макіївка 12.04.1988)
Макіївський районний комітет профспілки робітників вугільної промисловості, м. Макіївка Донецької області. 177 од. зб., 1953–1967 рр.................342
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* Новоянисольська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа Володарського районного відділу народної освіти с. Новоянисоль Володарського району Донецької області. 48 од. зб., 1945–1964
рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
* Зорянська середня школа Володарського райвідділу народної освіти, с. Зоря Володарського району Донецької області. 55 од. зб.,1950–
1965 рр. (до Володарського державного районного архіву 02.04.1979)
Виконавчий комітет Касьянівської сільської ради народних депутатів,
с. Касьянівка Володарського району Донецької області. 292 од. зб.,
1960–1985 рр.......................................................................................... 92
* Редакція газети “Зоря Приазов’я” – орган Володарського райкому
КПУ і райради депутатів трудящих, смт. Володарське Володарського
району Донецької області. 21 од. зб., 1962–1969 рр. (до Володарського
державного районного архіву 16.08.1983)
* Першотравнева птахофабрика тресту “Донецькптахопром” с. Іванченкове Володарського району Донецької області. 55 од. зб., 1963–
1970 рр. (до Володарського державного районного архіву 17.04.1984)
Виконавчий комітет Володарської селищної ради народних депутатів,
смт. Володарське Володарського району Донецької області. 266 од. зб.,
1965–1985 рр........................................................................................... 91
* Колгосп “Дружба” Кременівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кременівка Володарського району Донецької області. 45 од. зб.,
1957–1970 рр. (до Архівного відділу Володарської районної державної
адміністрації 20.05.2004)
Державний кам’яновугільний трест “Калінінвугілля” комбінату
“Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 1352 од. зб., 1944–
1970 рр.................................................................................................... 142
Донецьке обласне аптечне управління Донецького обласного відділу
охорони здоров’я, м. Донецьк Донецької області. 519 од. зб., 1944–
1980 рр.................................................................................................... 256
* Фінансовий відділ виконкому Краснолиманської міської ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 38 од. зб.,1963–
1964 рр. (до Фінансового відділу виконкому Краснолиманської міської ради депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області
23.07.2003)
Донецьке обласне енергетичне експлуатаційне управління “Донецькенерго”, м. Донецьк Донецької області. 377 од. зб., 1945–1965 рр..... 137
Сталінський коксохімічний завод управління хімічної, коксохімічної
промисловості і вуглезбагачення Сталінського раднаргоспу, м. Сталіно Сталінської області. 305 од. зб., 1944–1960 рр............................... 174
Мушкетівський коксохімічний завод Головного управління “Главкокс”
Міністерства металургійної промисловості СРСР, м. Сталіно Сталін
ської області. 37 од. зб., 1943–1951 рр................................................. 174
Фінансовий відділ виконкому Старомлинівської районної ради депутатів трудящих, с. Старомлинівка Старомлинівського району Сталін
ської області. 118 од. зб., 1943–1959 рр............................................... 130
Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Олексіївка Великоновосілківського району Сталінської області. 50
од. зб., 1946–1959 рр................................................................................ 92
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна Богатирської сіль
ської ради депутатів трудящих, с. Богатир Великоновосілківського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1959–1960 рр........................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” Времівської сільської ради депутатів трудящих, с. Нескучне Великоновосілківського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1953–1958 рр........................... 208
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Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя” Времівської сільської ради депутатів трудящих, с. Нескучне Великоновосілківського
району Сталінської області. 36 од. зб., 1943–1953 рр......................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова Краснополянської сільської ради депутатів трудящих, с. Красна Поляна Старомлинів
ського району Сталінської області. 37 од. зб., 1943–1958 рр............. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” Краснополянської
сільської ради депутатів трудящих, с. Красна Поляна Старомлинів
ського району Сталінської області. 36 од. зб., 1943–1958 рр............. 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан” Краснополянської сільської ради депутатів трудящих, с. Красна Поляна Старомлинівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1944–1958 рр... 208
Ордена Трудового Червоного Прапора радгосп ім. 26-го з’їзду КПРС
Українського республіканського об’єднання насінницьких радгоспів і
організацій з виробництва, заготівлі і збуту насінь овочевих культур
і картоплі “укрсортнасовоч”, сел. Урожайне Великоновосілківського
району Донецької області. 220 од. зб., 1943–1996 рр......................... 200
* Радгосп “Октябр” Донецького виробничо-аграрного об’єднання
з садівництва і виноробній промисловості (Донецькрадгоспвинпром), сел. Октябр Великоновосілківського району Донецької області.
146 од. зб., 1936–1984 рр. (до Великоновосілківського районного архіву 22.11.1995)
Костянтинопільська машинно-тракторна станція (МТС), с. Костянтинопіль Великоновосілківського району Сталінської області. 25 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 206
Народний суд 3-ї дільниці Пролетарського району міста Сталіно
Сталінської області. 837 од. зб., 1948–1960 рр.................................... 117
Виконавчий комітет Торецької сільської ради депутатів трудящих,
с. Торецьке Добропільського району Сталінської області. 87 од. зб.,
1943–1958 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Юр’ївської сільської ради депутатів трудящих,
с. Юр’ївка Добропільського району Сталінської області. 29 од. зб.,
1944–1954 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Святогорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Святогорівка Олександрівського району Донецької області.
183 од. зб., 1925, 1926, 1945, 1947–1966 рр.......................................... 92
Виконавчий комітет Грузької сільської ради депутатів трудящих,
с. Грузьке Добропільського району Сталінської області. 39 од. зб.,
1943–1954 рр........................................................................................... 92
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна Святогорівської
сільської ради депутатів трудящих, смт.Святогорівка Добропільського
району Донецької області. 66 од. зб., 1945–1971 рр........................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “6-й з’їзд Рад”, Святогорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Вікторівка Добропільського
району Сталінської області. 25 од. зб., 1944–1959 рр......................... 208
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” Золотоколодязької сільської ради депутатів трудящих, с. Грузьке Добропільського
району Донецької області. 68 од. зб.,1966–1971 рр. (до Добропільського державного районного архіву 04.11.1996)
* Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 21-го з’їзду КПРС Золотоколодязької сільської ради депутатів трудящих, с. Золотий Колодязь
Добропільського району Донецької області. 169 од. зб., 1956–1971 рр.
(до Добропільського державного районного архіву 04.11.1996)
Мерцалівська машинно-тракторна станція (МТС), хутір Іванівка Добропільського району Сталінської області. 37 од. зб., 1943–1957 рр........206
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Гришинська машинно-тракторна станція (МТС), с. Криворіжжя Добропільського району Сталінської області. 29 од. зб., 1943–1958 рр.....206
Криворізька ремонтно-технічна станція (РТС), с. Криворіжжя Добропільського району Сталінської області. 7 од. зб., 1958–1960 рр.... 206
Добропільське районне об’єднання “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області. 52 од. зб., 1961–1975 рр....................... 206
* Відділ соціального забезпечення виконкому Красноармійської
міської ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області.
71 од. зб., 1963–1973 рр. (до Красноармійського міського архіву
14.05.1990)
Відділ охорони здоров’я виконкому Красноармійської міської ради
депутатів трудящих, с. Красноармійськ Донецької області. 23 од. зб.,
1963–1969 рр.......................................................................................... 254
* Відділ комунального господарства виконкому Красноармійської
міської ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 91 од. зб.,1963–1973 рр. (до Відділу комунального господарства виконкому Красноармійської міської ради депутатів трудящих,
м. Красноармійськ Донецької області 19.09.1988)
Відділ народної освіти виконкому Красноармійської міської ради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 279 од. зб.,
1963–1976 рр.......................................................................................... 264
Виконавчий комітет Димитровської міської ради народних депутатів,
м. Димитров Красноармійської міськради Донецької області. 543 од. зб.,
1965–1985 рр............................................................................................87
Виконавчий комітет Родинської міської ради народних депутатів, м.
Родинське Красноармійської міськради Донецької області., 396 од. зб.,
1962–1985 рр............................................................................................88
* Будівельне управління №4 тресту “Сантехелектромонтаж”, м. Красноармійськ Донецької області. 88 од. зб., 1954–1970 рр. (до Будівельного управління №4 тресту “Сантехелектромонтаж”, м. Красноармійськ Донецької області 15.05.1989)
Селидівське управління шахтної геології, розвідницького і технічного
буріння тресту шахтної геології і технічного буравлення, м. Красноармійськ Донецької області. 77 од. зб., 1963–1967 рр............................ 148
* Красноармійське педагогічне училище управління вищих і середніх педагогічних початкових закладів Міністерства освіти УРСР,
м. Красноармійськ Донецької області. 78 од. зб., 1948–1971 рр. (до
Красноармійського педагогічного училища управління вищих і середніх педагогічних початкових закладів Міністерства освіти УРСР,
м. Красноармійськ Донецької області 19.09.1988)
Народний суд 4-ї дільниці Пролетарського району міста Сталіно
Сталінської області. 557 од. зб., 1952–1960 рр.................................... 117
Трест “Рутченковвугілля” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 692 од. зб., 1943–1970 рр...................................... 142
Дебальцівське відділення Донецької залізниці Міністерства шляхів
сполучення СРСР, м. Дебальцеве Донецької області. 903 од. зб., 1947–
1987 рр..................................................................................................... 187
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Харцизький трубний завод”,
м. Харцизьк Донецької області. 1001 од. зб., 1943–1995 рр.............. 169
Донецький завод пластмас управління виробництва культпобуттоварів
Донецького раднаргоспу, м. Донецьк Донецької області. 78 од. зб.,
1946–1964 рр........................................................................................... 173
Донецька державна обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 779 од. зб., 1944–1984 рр.................................................................. 287
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* Будівельне управління №3 тресту “Красноармійськшахтобуд”,
м. Красноармійськ Донецької області. 224 од. зб., 1959–1967 рр. (до
Будівельного управління №3 тресту “Красноармійськшахтобуд”,
м. Красноармійськ Донецької області 15.05.1989)
* Шахта №3-5 “Ясинуватська” тресту “Совєтськвугілля”, сел. Нижня Кринка Совєтського району міста Макіївки Донецької області.
246 од. зб., 1951–1966 рр. (до Шахтоуправління “Ясиновське”,
м. Макіївка 29.03.1988)
Донецька обласна рада Всесоюзного добровільного спортивного товариства “Спартак”, м. Донецьк Донецької області. 584 од. зб., 1952–
1987 рр.................................................................................................... 261
* Шахтоуправління №2-43 комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 277 од. зб., 1946–1970 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
Шахтоуправління “Волинське” Торезького виробничого об’єднання з
видобутку антрациту (Торезантрацит), смт. Розсипне Торезької міськради Донецької області. 480 од. зб., 1956–1975 рр........................... 143
Торезький міський комітет професійної спілки робітничих вугільної
промисловості, м. Торез Донецької області. 214 од. зб., 1937–1939,
1945–1970 рр.......................................................................................... 342
* Чистяківський гірський технікум ім. О. Ф. Засядька управління кадрів і навчальних закладів Донецького раднаргоспу, м. Чистякове Донецької області. 51 од. зб., 1948–1963 рр. (до Торезького міського архіву 14.04.1988)
* Шахтобудівне управління №2 тресту “Макіївшахтобуд”, м. Торез
Донецької області. 113 од. зб., 1952–1968 рр. (до Торезького міського
архіву 19.04.2001)
Грабовське будівельне управління №9 тресту “Шахтарськшахтобуд”,
сел. Грабове Сніжнянського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1951–1957 рр.......................................................................................... 222
* Шахтобудівне управління №1 комбінату “Торезантрацит”, м. Торез
Донецької області. 466 од. зб.,1951–1974 рр. (до Торезького міського
архіву 19.04.2001)
* Будівельне управління №2 тресту “Шахтарськжитлобуд”, м. Торез
Донецької області. 78 од. зб., 1952–1971 рр. (до Торезького будівельного управління № 8 03.09.1984)
* Фінансовий відділ виконкому Торезької міської ради депутатів трудящих, м. Торез Донецької області. 777 од. зб., 1943–1975 рр. (до Торезького міського архіву 28.05.2003)
Відділ народної освіти виконкому Торезької міської ради депутатів
трудящих і Чистяківський спеціальний дитячий будинок ім. жінок громадських працівників Караганди (о.а.ф.). 276 од. зб., 1934, 1935,
1944–1980 рр.......................................................................................... 264
Відділ охорони здоров’я виконкому Торезької міської ради депутатів
трудящих, м. Торез Донецької області. 108 од. зб., 1945–1966 рр.... 254
* Управління головного архітектора виконкому Горлівської міської
ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 980 од. зб.,
1944–1975 рр. (до Горлівського міського архіву 05.04.1988)
Трест “Горлівськпромбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, м. Горлівка Сталінської області. 53 од. зб., 1948–
1951 рр.................................................................................................... 222
Трест “Горлівськхімбуд” Міністерства будівництва УРСР, м. Горлівка
Донецької області. 450 од. зб., 1943–1969 рр...................................... 222
Трест “Артемшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Горлівка
Донецької області. 427 од. зб., 1944–1969 рр...................................... 222
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* Шахтобудівне управління №7 комбінату “Торезантрацит”, м. Сніжне
Донецької області. 328 од. зб., 1945–1970 рр. (до Сніжнянського міського архіву 05.05.1988)
* Будівельне управління №6 тресту “Єнкієвожитлобуд”, м. Сніжне Донецької області. 35 од. зб., 1960–1963 рр. (до Сніжнянського міського
архіву 25.07.1988)
Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим
навчанням №1 Сніжнянського районного відділу народної освіти,
м. Сніжне Донецької області. 95 од. зб., 1947–1977 рр...................... 277
* Сніжнянська допоміжна школа-інтернат Сніжнянського райвідділу народної освіти, сел. Соф’їно-Брідська Сніжнянського району
Сталінської області. 30 од. зб., 1955–1960 рр. (до Сніжнянського міського архіву 09.06.1980)
* Сніжнянська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна
школа-інтернат №2 Сніжнянські райвідділу народної освіти, м. Сніжне Донецької області. 17 од. зб., 1960–1963 рр. (до Сніжнянського
міського архіву 09.06.1980)
Виконавчий комітет Полтавської сільської ради народних депутатів,
с. Полтавка Костянтинівського району Донецької області. 549 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................ 92
Колгосп “Правда” Правдівської сільської ради народних депутатів,
с. Правдівка Костянтинівського району Донецької області. 223 од. зб.,
1947–1983 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Леніна Павлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Олександропіль Костянтинівського району Донецької області. 69 од.
зб., 1950–1958, 1967–1971 рр................................................................ 208
* Колгосп “Прапор Леніна” Правдівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Калинове Костянтинівського району Донецької області.
385 од. зб.,1943–1970 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 09.09.1995)
Колгосп ім. Шевченко Калинівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Шевченко Дзержинського району Сталінської області.
13 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Радгосп “Микитівський” Слов’янського спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів, сел. Дружба міста Дзержинська Донецької області. 212 од. зб., 1944–1981 рр............................................................. 200
Ордена Трудового Червоного Прапора радгосп “Берестовой” Слов’янського спеціалізованого тресту овочомолочних радгоспів,
м. Костянтинівка Донецької області. 264 од. зб., 1944–1982 рр........ 200
Радгосп ім. Хрущова Сталінського тресту радгоспів, м. Костянтинівка
Сталінської області. 22 од. зб., 1947–1958 рр...................................... 200
Виконавчий комітет Харцизької міської ради народних депутатів,
м. Харцизьк Донецької області. 949 од. зб., 1943–1985 рр.................. 88
Будівельно-монтажний трест “Донмашбуд” комбінату “Донецькважбуд”,
м. Краматорськ Донецької області. 1117 од. зб., 1943–1983 рр...............222
Краматорський коксохімічний завод управління хімічної промисловості Донецького раднаргоспу, м. Краматорськ Донецької області. 160
од. зб., 1940, 1941, 1944–1963 рр.......................................................... 174
Будівельно-монтажне управління Новокраматорського ордена Леніна
машинобудівного заводу ім. Леніна, м. Краматорськ Донецької області. 58 од. зб., 1945–1964 рр.................................................................... 222
Державний трест “Шахтобудмеханізація” комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 474 од. зб., 1959–1971 рр......... 222
Головне управління архітектури та містобудування виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області.
828 од. зб., 1945–1993 рр....................................................................... 212
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Донецьке обласне управління овочемолочних радгоспів Головного управління радгоспів при Раді Міністрів УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 1158 од. зб., 1955–1962 рр....................................................... 198
Колгосп “На варті” Нікольської сільської ради депутатів трудящих,
с. Василівка Ольгинського району Сталінської області. 56 од. зб.,
1943–1959 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Шлях до соціалізму” Нікольської сільської ради депутатів
трудящих, с. Нікольське Ольгинського району Сталінської області.
26 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. Кірова Володимирівської сільської ради депутатів трудящих, сел. Володимирівка Волноваського району Донецької області.
204 од. зб., 1943–1962 рр. (до Волноваського державного районного
архіву 19.10.1995)
Колгосп “Нове життя” №2 Зачатівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зачатівка Старомлинівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1943–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп ім. Калініна Калінінської сільської ради депутатів трудящих,
с. Калініне Волноваського району Сталінської області. 7 од. зб., 1943–
1950 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Будьоного Калінінської сільської ради депутатів трудящих, с. Калініне Волноваського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1944–1949 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Петровського Нікольської сільської ради депутатів
трудящих, с. Нікольське Волноваського району Донецької області.
227 од. зб.,1943–1962 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп ім. Фрунзе Зачатівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Зачатівка Волноваського району Донецької області. 177 од. зб.,1950–
1967 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп ім. Свердлова Октябрської сільської ради депутатів
трудящих, с. Калініне Волноваського району Донецької області.
104 од. зб., 1950–1963 рр. (до Волноваського державного районного
архіву 19.10.1995)...................................................................................
*****
* Волноваський міський молочний завод Донецького молочного комбінату Міністерства м’ясомолочної промисловості УРСР, м. Волноваха
Донецької області. 85 од. зб.,1950–1967 рр. (до Волноваського державного районного архіву 13.04.1979)
Донецька зональна дослідна станція виноградарства і виноробства Українського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. Таїрова Міністерства сільського господарства УРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 48 од. зб., 1945–1960 рр...................................... 201
Виконавчий комітет Новоселидівської сільської ради народних депутатів, с. Новоселидівка Мар’їнського району Донецької області.
380 од. зб., 1944–1985 рр.........................................................................92
Донецьке обласне управління профтехосвіти Головного управління
профтехосвіти при Раді Міністрів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 2990 од. зб., 1941–1988 рр................................................................ 265
Південно-Донецьке виробниче об’єднання плодоовочевого господарства Донецькплодоовочгоспу Міністерства плодоовочевого господарства
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 2250 од. зб., 1962–1985 рр.......... 199
Сталінський трест овочемолочних радгоспів Сталінського обласного управління радгоспів Міністерства радгоспів УРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 245 од. зб., 1943–1956 рр.................................... 200
Артемівський трест овочемолочних радгоспів Міністерства радгоспів
УРСР, м. Артемівськ Сталінської області. 33 од. зб., 1953–1954 рр....199
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Сталінський державний трест свинарських радгоспів Головного управління свинарських радгоспів Міністерства радгоспів СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 113 од. зб., 1941, 1943–1951 рр.......................... 199
Сталінський трест молочних радгоспів управління радгоспів Півдня
Міністерства радгоспів СРСР, м. Сталіно Сталінської області. 88 од. зб.,
1943–1948 рр.......................................................................................... 200
Сталінський трест свинарських і молочних радгоспів Головного
виробничого управління радгоспів Міністерства радгоспів УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 463 од. зб., 1948–1955 рр................. 200
Виноградівська сільська управа, с. Виноградне Маріупольського
району Юзівської області (періоду німецько-фашистської окупації).
5 од. зб., 1942–1943 рр........................................................................... 375
Макіївський трест овочемолочних радгоспів управління овочемолочних радгоспів Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР,
м. Макіївка Сталінської області. 187 од. зб., 1947–1953 рр............... 199
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Зелений гай”, Михайлівської
сільської ради депутатів трудящих, с. Зелений гай Тельманівського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1943–1948 рр........................... 208
* Колгосп “Жовтень” Коньківської сільської ради депутатів трудящих, с. Самсонове Тельманівського району Донецької області. 51 од. зб.,
1946–1978 рр. (до Тельманівського державного районного архіву
19.05.1997)
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна №2 Коньківської
сільської ради депутатів трудящих, с. Калініне Тельманівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1948, 1949 рр................................... 208
Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Привіт” Дерсовської сільської
ради депутатів трудящих, с. Біла Криниця Тельманівського району
Сталінської області. 17 од. зб., 1945–1952 рр...................................... 208
Колгосп ім. Карла Лібкнехта Миколаївської сільської ради депутатів
трудящих, с. Лукове Тельманівського району Сталінської області.
17 од. зб., 1948–1957 рр......................................................................... 208
Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Тельманівської сільської ради народних
депутатів, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
140 од. зб., 1946–1982 рр....................................................................... 208
Колгосп “Ленінський шлях” Михайлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Михайлівка Тельманівського району Сталінської області.
11 од. зб., 1944–1949 рр......................................................................... 208
Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Україна”,
с. Лукове Тельманівського району Донецької області. 399 од. зб., 19442000 рр.................................................................................................... 209
Колгосп “Нейланд” Старомар’ївської сільської ради депутатів трудящих, хутір Григорівка Тельманівського району Сталінської області.
3 од. зб., 1947–1949 рр........................................................................... 208
Колгосп “Країна Рад” Коньківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Конькове Тельманівського району Сталінської області. 33 од. зб.,
1944–1955 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. Димитрова Тельманівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Запорожець Тельманівського району Сталінської області.
24 од. зб., 1944–1957 рр......................................................................... 208
Колгосп “Комсомолець” Садківської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка Тельманівського району Сталінської області. 14 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп ім. 23-го з’їзду КПРС Дерсовської сільської ради депутатів
трудящих, с. Дерсове Тельманівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1944–1950 рр........................................................................... 208
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Колгосп ім. 17-го партз’їзду Тельманівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Олександрівка Тельманівського району Сталінської області. 13 од. зб., 1944–1951 рр............................................................... 208
Колгосп “Розівка” Свободненської сільської ради депутатів трудящих,
с. Свободне Тельманівського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Спартак” Михайлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новоолександрівка Тельманівського району Сталінської області.
16 од. зб., 1943–1947 рр......................................................................... 208
Остгеймська машинно-тракторна станція (МТС), с. Тельманове Тельманівського району Сталінської області. 33 од. зб., 1943–1958 рр... 206
Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради народних депутатів,
с. Михайлівка Тельманівського району Донецької області. 436 од. зб.,
1943–1985 рр...........................................................................................92
Гранітненська машинно-тракторна станція (МТС), с. Гранітне Тельманівського району Сталінської області. 20 од. зб., 1951–1958 рр... 206
Жовтнева машинно-тракторна станція (МТС), с. Греково-Олександрівка Тельманівського району Сталінської області. 19 од. зб., 1943–
1958 рр.................................................................................................... 206
Гранітненська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Гранітне Тельманівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1959–1961 рр..... 206
Тельманівське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, с. Гранітне Тельманівського
району Донецької області. 217 од. зб., 1961–1985 рр......................... 196
Слов’янський ремонтно-механічний завод управління “Донбасканалбуд”, м. Слов’янськ Донецької області. 141 од. зб., 1946–1969 рр.... 178
Донецький обласний комітет товариства Червоного Хреста, м. Донецьк Донецької області. 819 од. зб., 1943–1989 рр........................... 350
Слов’янський філіал Державного проектного інституту “Електропромпроект” Міністерства електротехнічної промисловості СРСР,
м. Слов’янськ Донецької області. 143 од. зб., 1956–1972 рр............. 304
Слов’янське авіаційно-технічне училище цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Слов’янськ Донецької області.
103 од. зб., 1964–1974 рр....................................................................... 275
Слов’янський міський комітет народного контролю, м. Слов’янськ Донецької області. 423 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
*****
* Будівельне управління “Промбуд” тресту “Донмашбуд”, м. Слов’янськ
Донецької області. 56 од. зб., 1964–1967 рр. (до Слов’янського міського архіву 15.05.1985)
Трест “Донбаспромхіммонтаж” Головного управління “Укрголовхімтепломонтаж” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 257 од. зб., 1965–
1972 рр.................................................................................................... 222
Відкрите акціонерне товариство з проектування та монтажу ліній
електропередачі та підстанцій “Південелектромережабуд”, м. Донецьк
Донецької області. 1244 од. зб., 1944-2000 рр..................................... 222
Сталінський трест радгоспів Головного виробничого управління
радгоспів Південного Сходу і Заходу Міністерства радгоспів УРСР,
м. Сталіно Сталінської області. 417 од. зб., 1940, 1942–1955 рр....... 200
* Красноармійський комбінат великопанельного домобудівництва
тресту “Донецькжитлобудіндустрія”, м. Красноармійськ Донецької
області. 164 од. зб.,1959–1968 рр. (до Красноармійського міського архіву 19.04.1983)
* Краснолиманська центральна збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Родинське міста Красноармійську Донець-
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кої області. 117 од. зб., 1962–1968 рр. (до Краснолиманської центральної збагачувальної фабрики тресту “Донецьквуглезбагачення”,
м. Родинське міста Красноармійську Донецької області 15.05.1989)
* Завод “Буддеталь” тресту “Красноармійськжитлобуд” м. Красноармійськ Донецької області. 165 од. зб.,1959–1969 рр. (до Красноармійського міського архіву 04.03.1985)
* Родинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №8
Красноармійського міського відділу народної освіти, м. Родинське
міста Красноармійську Донецької області. 6 од. зб.,1967–1970 рр. (до
Красноармійського міського архіву 04.06.1980)
* Красноармійська середня загальноосвітня школа робочої молоді №1
Красноармійського міського відділу народної освіти, м. Красноармійськ Донецької області. 36 од. зб.,1953–1970 рр. (до Красноармійського
міського архіву 04.06.1980)
* Управління головного архітектора виконкому Артемівської районної ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області.
134 од. зб., 1961–1968 рр. (до Артемівського державного районного
архіву 15.09.1988)
Виконавчий комітет Яковлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Яківлівка Ямського району Сталінської області. 63 од. зб., 1944–
1954 рр...................................................................................................... 92
* Ямський завод будівельних матеріалів Донецького комбінату промбудматеріалів, м. Яма Артемівського району Донецької області.
100 од. зб.,1947–1966 рр. (до Артемівського державного районного архіву 08.08.1985)
Державний племінний завод ім. Калініна Республіканського тресту
племзаводів і племрадгоспів, с. Калініна Артемівського району Донецька область. 220 од. зб., 1943–1990 рр........................................... 209
* Колгосп ім. Горького Званівської сільської ради народних депутатів,
с. Званівка Артемівського району Донецької області. 149 од. зб., 1951–
1982 рр. (до Артемівського державного районного архіву 25.05.1999)
* Колгосп “Правда” Різниківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Різниківка Артемівського району Донецької області. 103 од. зб.,
1951–1975 рр. (до Артемівського державного районного архіву
25.05.1999)
* Колгосп їм 21-го з’їзду КПРС Свободненської сільської ради депутатів трудящих, с. Прохорівка Волноваського району Донецької області. 146 од. зб.,1960–1966 рр. (до Волноваського державного районного
архіву 19.10.1995)
* Фінансовий відділ виконкому Совєтської районної ради депутатів
трудящих міста Макіївки Донецької області. 534 од. зб., 1944–1975 рр.
(до Макіївського міського архіву 20.05.2003)
* Шахта №2 “Берестовська” тресту “Красногвардійськвугілля”, м. Ма
кіївка Донецької області. 206 од. зб., 1956–1964 рр. (до Шахти ім. Поченкова, м. Макіївка 07.04.1988)
Інспектура по Донецькій області Державної комісії із сортовипробування сільськогосподарських культур і її сортовипробувальні дільниці
(о.а.ф.). 1639 од. зб., 1938–1941, 1943–1982 рр................................... 203
Донецьке спеціалізоване управління №564 тресту “Донбассантехмонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 122 од. зб., 1948–1964 рр........ 222
* Колгосп “Зоря” Тельманівської сільської ради депутатів трудящих, с. Свободне Тельманівського району Донецької області.
84 од. зб., 1956–1978 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп ім. Куйбишева Первомайської сільської ради народних депутатів, с. Первомайське Тельманівського району Донецької області.
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108 од. зб.,1950–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Державний житлово-будівельний трест “Донецькжитлобуд” №1 комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Донецьк Донецької області. 977 од. зб.,
1945–1982 рр. (до Державного житлово-будівельного тресту “Донецькжитлобуд” №1 комбінату 04.08.1998”Донецькжитлобуд”, м. Донецьк
Донецької області)
* Харцизький ливарний завод високовольтної арматури “Армлив”
тресту “Електромережізоляція” Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Харцизьк Донецької області. 241 од. зб., 1944–1970 рр.
(до Харцизького міського архіву 19.08.1991)
* Відділ головного архітектора виконкому Добропільської районної
ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області. 468 од. зб.,
1958–1975 рр. (до Добропільського державного районного архіву
01.06.1988)
Управління головного архітектора виконкому Добропільської міської
ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 436 од. зб.,
1962–1982 рр.......................................................................................... 213
* Мар’янівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
Старобешівського райвідділу народної освіти, с. Мар’янівка Старобешівського району Донецької області. 64 од. зб., 1948–1965 рр. (до
Старобешівського державного районного архіву 30.08.1988)
* Новосвітська середня школа-інтернат Старобешівського райвідділу
народної освіти, сел. Новий Світ Старобешівського району Донецької
області. 28 од. зб., 1960–1965 рр. (до Старобешівського державного
районного архіву 20.04.1981)
Молочно-м’ясний радгосп “Гірник” Південно-Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, с. Комунарівка Старобешівського району Донецької області. 293 од. зб., 1943–1983 рр... 200
М’ясо-молочний радгосп “Бешівський” Південно-Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, с. Новозар’ївка Старобешівського району Донецької області. 184 од. зб., 1943–1983 рр.......200
* Колгосп ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Мар’янівської сільської ради народних депутатів, с. Мар’янівка Старобешівського району Донецької області. 163 од. зб.,1943–1983 рр. (до
Старобешівського державного районного архіву 26.12.1996)
Колгосп “Дружба” Новокатеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Андріївка Старобешівського району Донецької області. 10 од.
зб., 1958–1965 рр.................................................................................... 208
Виконавчий комітет Лиманської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дмитрівка Сніжнянського району Сталінської області. 26 од. зб.,
1945–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Герасимовської сільської ради депутатів трудящих, с. Дмитрівка Сніжнянського району Сталінської області. 23 од.
зб., 1945–1954 рр......................................................................................92
Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради народних депутатів,
с. Дмитрівка Шахтарського району Донецької області. 367 од. зб.,
1954–1985 рр............................................................................................92
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Олексієво-Орлівської сільської ради
депутатів трудящих, сел. Олексієво-Орлівка Катиківського району
Сталінської області. 16 од. зб., 1944–1949 рр...................................... 208
Колгосп ім. Чапаєва Олексієво-Орлівської сільської ради депутатів
трудящих, сел. Олексієво-Орлівка Катиківського району Сталінської
області. 21 од. зб., 1943–1950 рр........................................................... 208
* Колгосп ім. Сталіна Олексієво-Орлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Михайлівка Шахтарського району Сталінської області.
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27 од. зб.,1944–1956 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
* Колгосп ім. Калініна Грабовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Грабове Шахтарського району Сталінської області. 86 од. зб.,1943–
1958 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
Колгосп “Мінський шлях” Ольхівчицької сільської ради депутатів
трудящих, сел. Ольхівчик Катиківського району Сталінської області.
7 од. зб., 1947–1950 рр........................................................................... 208
Колгосп “Перемога” Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Рівний Катиківського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1943–1950 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. Ілліча Грабовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Рівне Шахтарського району Донецької області. 36 од. зб., 1950–
1964 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
* Підсобне господарство №2 “Ольховатка” відділу робітничого постачання Єнакієвського металургійного заводу, сел. Ольховатка Єнакієвського району Сталінської області. 18 од. зб.,1944–1951 рр. (до
Підсобного господарства №2 “Ольховатка” відділу робітничого постачання Єнакієвського металургійного заводу, сел. Ольховатка Єнакієвського району Сталінської області 23.08.1984)
Радгосп “Ольховатський” Південно-Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, сел. Кам’янка Єнакієвської міськради Донецької області. 170 од. зб., 1945–1983 рр........................... 200
Чистяківська машинно-тракторна станція (МТС), м. Чистякове Шахтарського району Сталінської області. 25 од. зб., 1945–1957 рр....... 206
Чистяківська ремонтно-технічна станція (РТС), м. Чистякове Шахтарського району Сталінської області. 18 од. зб., 1958–1960 рр....... 206
Шахтарське районне об’єднання “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Торез Донецької області.
98 од. зб., 1961–1975 рр......................................................................... 206
Радгосп “Чистяківський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, м. Торез Донецької області. 257 од. зб.,
1945–1980 рр.......................................................................................... 200
* Будівельне управління №7 тресту “Красноармійськжитлобуд”, сел.
Лісівка Селидівського району Донецької області. 393 од. зб., 1956–
1966 рр. (до Будівельного управління № 3 тресту “Красноармій
ськжитлобуд” Селидівського району Донецької області 12.03.1985)
* Будівельне управління № 8 тресту “Красноармійськжитлобуд”, м. Новогродівка Селидівського району Донецької області. 73 од. зб.,1957–
1969 рр. (до Будівельного управління № 3 тресту “Красноармій
ськжитлобуд” Селидівського району Донецької області 12.03.1985)
* Красноармійське житлово-будівельне управління №5 тресту “Артемжитлобуд”, сел. Соцмістечко Селидівського району Сталінської області. 13 од. зб.,1948–1954 рр. (до Будівельного управління № 3 тресту
“Красноармійськжитлобуд” Селидівського району Донецької області
12.03.1985)
* Селидівський завод збірного залізобетону тресту “Донбасводбуд”,
м. Селидове Донецької області. 35 од. зб.,1962–1966 рр. (до Селидів
ського заводу збірного залізобетону тресту “Донбасводбуд”, м. Селидове Донецької області 05.03.1980)
* Селидівський міський Будинок культури відділу культури виконкому
Селидівської міської ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької
області. 34 од. зб., 1943–1967 рр. (до Селидівського міського Будинку
культури відділу культури виконкому Селидівської міської ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області 27.08.1980)
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Красногорівський хлібокомбінат Донецького обласного тресту хлібопекарської промисловості, м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. 52 од. зб., 1943–1963 рр.............................................181
* Селидівський хлібокомбінат Донецького обласного тресту хлібопекарської промисловості, м. Селидове Донецької області. 25 од. зб.,
1963–1966 рр. (до Селидівського хлібокомбінату Донецького обласного тресту хлібопекарської промисловості, м. Селидове Донецької області 05.03.1980)
Виконавчий комітет Талаківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Талаківка Будьоннівського району Сталінської області. 35 од. зб.,
1944–1956 рр.......................................................................................... 92
* Новоазовська школа-інтернат Новоазовського райвідділу народної
освіти, сел. Новоазовське Новоазовського району Донецької області.
38 од. зб., 1960–1967 рр. (до Новоазовського державного районного
архіву 16.04.1981)
Колгосп “Дружба народів” Безіменського сільської ради депутатів
трудящих, с. Безіменне Володарського району Донецької області.
48 од. зб., 1950–1963 рр......................................................................... 208
Краснолиманське відділення Донецької залізниці, м. Красний Лиман
Донецької області. 602 од. зб., 1946–1975 рр...................................... 187
Слов’янське відділення Донецької залізниці, м. Слов’янськ Сталін
ської області. 86 од. зб., 1946–1961 рр................................................. 187
* Управління головного архітектора виконкому Торезької міської ради
депутатів трудящих, м. Торез Донецької області. 563 од. зб., 1950–
1974 рр. (до Торезького міського архіву 14.04.1988)
Донецька обласна рада добровільного спортивного товариства “Авангард”, м. Донецьк Донецької області. 831 од. зб., 1958–1987 рр....... 261
* Шахтоуправління №27 тресту “Чистяковантрацит”, м. Чистякове
Донецької області. 107 од. зб.,1943–1964 рр. (до Шахти ім. Кисельова
комбінату “Торезантрацит”)
* Шахтоуправління ім. Кисельова комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 247 од. зб., 1944–1971 рр. (до Шахтоуправління
ім. Кисельова комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області)
* Торезьке медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Торез
Донецької області. 121 од. зб., 1946–1975 рр. (до Торезького міського
архіву 14.04.1988)
Чистяківське будівельне управління № 5 тресту “Донецькдорбуд”,
м. Чистякове Донецької області. 85 од. зб., 1954–1963 рр................. 222
*****
* Шахта №1–1 біс тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 329 од. зб., 1946–1969 рр. (до Дзержинського міського
архіву 06.05.1991)
* Шахта № 12 біс тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 228 од. зб., 1943–1964 рр. (до Дзержинського міського
архіву 01.04.1992)
Радгосп ім. Жовтневої революції Сталінського обласного управління
овочемолочних радгоспів, сел. Піски Авдіївського району Сталінської
області. 18 од. зб., 1943–1957 рр........................................................... 200
Донецьке виробниче об’єднання м’ясної промисловості Міністерства
м’ясної й молочної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1140 од. зб., 1943–1958, 1965–1984 рр............................................ 160
Відділ капітального будівництва виконкому Шахтарської міської ради
народних депутатів, м. Шахтарськ Донецької області. 99 од. зб., 1963–
1982 рр.................................................................................................... 214
Відділ капітального будівництва виконкому Шахтарської районної
ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 21 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 214
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Донецький інститут по підвищенню кваліфікації інженерно-технічних
працівників шахт і будівництв відділу кадрів і навчальних закладів
Сталінського раднаргоспу, м. Сталіно Сталінської області. 46 од. зб.,
1954–1960 рр.......................................................................................... 269
* Шахта ім. Челюскінців Донецького виробничого об’єднання з видобутку вугілля, м. Донецьк Донецької області. 1836 од. зб., 1944–
1980 рр. (до Шахти ім. Челюскінців Донецького виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області 21.06.1996)
Головне планово-економічне управління виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 3295 од. зб.,
1939–1993, 1996, 2005 рр...................................................................... 126
Відділ охорони здоров’я виконкому Сніжнянської районної ради депутатів трудящих, м. Сніжне Сталінської області. 42 од. зб., 1945–
1957 рр.................................................................................................... 254
Сніжнянська районна лікарня, м. Сніжне Донецької області. 45 од. зб.,
1958–1962 рр.......................................................................................... 254
Відділ охорони здоров’я виконкому Сніжнянської міської ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 35 од. зб., 1963–1965
рр............................................................................................................. 254
* Сніжнянський дитячий будинок Сніжнянського районного відділу
народної освіти, м. Сніжне Донецької області. 58 од. зб.,1943–1962 рр.
(до Сніжнянського міського архіву 09.06.1980)
* Сніжнянське міське професійно-технічне училище №86 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Сніжне Донецької області.
207 од. зб., 1944–1975 рр. (до Сніжнянського міського архіву
27.04.1988)
* Шахтоуправління “Сєверне” комбінату “Торезантрацит”, смт.Сєверне міста Сніжне Донецької області. 242 од. зб., 1962–1970 рр. (до
Шахтоуправління “Сєверне” комбінату “Торезантрацит”, смт. Сєверне
міста Сніжне Донецької області 25.07.1988)
Донецький маргариновий завод управління харчової промисловості
Донецького раднаргоспу, м. Донецьк Донецької області. 119 од. зб.,
1946–1965 рр.......................................................................................... 181
Донецьке виробниче об’єднання кондитерської промисловості і його
головне підприємство -Донецька кондитерська фабрика (о.а.ф.).
425 од. зб., 1944–1966, 1976–1983 рр................................................... 163
Центральні курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 122 од. зб.,
1961–1968 рр.......................................................................................... 278
Колгосп “Приморський” Коньківської сільської ради депутатів трудящих, с. Конькове Тельманівського району Сталінської області.
14 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Вільна праця” Коньківської сільської ради депутатів трудящих, с. Конькове Тельманівського району Сталінської області.
14 од. зб., 1943–1949 рр......................................................................... 208
* Колгосп ім. Тельмана Мічуринської сільської ради народних депутатів, с. Мічурине Тельманівського району Донецької області.
49 од. зб., 1949–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп “Шлях до комунізму” Кузнецово-Михайлівської сільської
ради народних депутатів, с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського
району Донецької області. 93 од. зб., 1952–1982 рр. (до Тельманівського державного районного архіву 19.05.1997)
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* Колгосп “Авангард” Староласпинської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара Ласпа Тельманівського району Донецької області.
77 од. зб., 1952–1967 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
Виконавчий комітет Греково-Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Греково-Олександрівка Тельманівського району
Сталінської області. 7 од. зб., 1949–1954 рр.......................................... 92
*****
Азовське морське пароплавство, м. Маріуполь Донецької області.
8136 од. зб., 1943–1997 рр..................................................................... 189
* Горлівський міський комітет профспілки працівників держторгівлі і
споживчої кооперації, м. Горлівка Донецької області. 123 од. зб., 1954–
1980 рр. (до Горлівського міського архіву 26.04.1993)
Спеціалізований трест “Донбассантехмонтаж” Головного управління з монтажу теплотехнічних установок і виконанню теплозахисних
робіт Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 23 од. зб., 1960–1980 рр.......................... 222
* Шахта №9 “Підземгаз” комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 433 од. зб., 1943–1969 рр. (до Шахти ім. Гаєвого,
м. Горлівка 26.07.1988)
* Красноармійський міський комітет профспілки працівників освіти,
вищої школи і наукових установ, м. Красноармійськ Донецької області. 27 од. зб., 1962–1968 рр. (до Красноармійського міського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ,
м. Красноармійськ Донецької області 04.06.1996)
* Міське професійно-технічне училище №94 Донецького обласного
управління профтехосвіти, м. Димитров Донецької області. 73 од. зб.,
1944–1966 рр. (до Міського професійно-технічного училища №94 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Димитров Донецької області 12.09.1988)
* Шахтобудівне управління тресту “Красноармійськвуглебуд”, м. Новоекономічне Донецької області. 241 од. зб., 1944–1973 рр. (до Шахтобудівного управління тресту “Красноармійськвуглебуд”, м. Новоекономічне Донецької області 12.09.1988)
Відділ народної освіти виконкому Сніжнянської міської ради депутатів
трудящих, м. Сніжне Донецької області. 366 од. зб., 1963–1976 рр. 264
* Фінансовий відділ виконкому Сніжнянської міської ради депутатів
трудящих, м. Сніжне Донецької області. 450 од. зб., 1963–1975 рр. (до
Сніжнянського міського архіву 31.07.2003)
* Гіпсова шахта №1 тресту “Будматеріали №83”, м. Горлівка Сталін
ської області. 23 од. зб., 1945–1956 рр. (до Горлівського міського архіву
26.02.1985)
* Іллінський вапняний завод тресту “Сталіннерудбуддеталь”, сел. Іллінка Дебальцівського району Сталінської області. 22 од. зб., 1946–
1960 рр. (до Горлівського міського архіву 26.02.1985)
* Завод високоміцного гіпсу тресту “Сталіннерудбуддеталь”, м. Горлівка Сталінської області. 25 од. зб., 1944–1959 рр. (до Горлівського
міського архіву 26.02.1985)
Червоногвардійський районний комітет профспілки робітничих
вугільної промисловості, м. Макіївка Донецької області. 177 од. зб.,
1954–1969 рр.......................................................................................... 342
Совєтський районний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Макіївка Донецької області. 339 од. зб., 1943–1969 рр. 342
Донецька обласна рада добровільного профспілково-кооперативного
спортивного товариства “Колосся” і його профгрупа, м. Донецьк Донецької області. 666 од. зб., 1954–1987 рр........................................... 261
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Донецький державний інститут з проектування шахт Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 708 од. зб.,
1940, 1941, 1943–1979 рр...................................................................... 297
Донецька обласна рада голів профкомів робітників лісних галузей,
м. Донецьк Донецької області. 436 од. зб., 1965-2005 рр................... 339
Центральна збагачувальна фабрика (ЦЗФ) “Київська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Донецьк Донецької області. 480 од. зб., 1959–
1974 рр.................................................................................................... 144
Зуївська Державна ордена Трудового Червоного Прапора районна електростанція Міністерства енергетики й електрифікації УРСР,
м. Зугрес міста Харцизька Донецької області. 355 од. зб., 1932–1940,
1943–1971 рр.......................................................................................... 164
Шахта №2-3 “Зуївка” тресту “Жовтеньвугілля”, сел. Зуївка Харцизького району Донецької області. 93 од. зб., 1943–1964 рр....................... 143
Шахтоуправління №39 тресту “Жовтеньвугілля”, сел. Шахтний Харцизького району Донецької області. 241 од. зб., 1943–1965 рр......... 143
Сніжнянська районна інспектура державної статистики, м. Сніжне Донецької області. 66 од. зб., 1943–1962 рр............................................. 128
Сніжнянська міська інформаційно-обчислювальна станція державної
статистики Донецького облсатуправління, м. Сніжне Донецької області. 361 од. зб., 1963–1981 рр.................................................................. 128
Відділ капітального будівництва виконкому Сніжнянської районної
ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 12 од. зб.,
1961, 1962 рр.......................................................................................... 214
Управління районного архітектора виконкому Сніжнянської районної ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 26 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 213
* Відділ комунального господарства виконкому Сніжнянської міської
ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 156 од. зб.,
1948–1976 рр. (до Сніжнянського міського архіву 27.04.1988)
* Міське ПТУ №82 Донецького обласного управління професійно-технічної освіти, м. Сніжне Донецької області. 61 од. зб., 1955–1965 рр.
(до Сніжнянського міського архіву 25.07.1988)
* Восьмирічна школа-інтернат №1 Сніжнянського міського відділу народної освіти, м. Сніжне Донецької області. 33 од. зб., 1959–1966 рр.
(до Сніжнянського міського архіву 09.06.1980)
* Шахта “Росія” тресту “Селідоввугілля”, м. Новогродівка міста Селидове Донецької області. 308 од. зб., 1960–1968 рр. (до Селидівського
міського архіву 30.01.1990)
Шахта ім. Коротченко Красноармійського виробничого об’єднання з
видобутку вугілля, м. Селидове Донецької області. 735 од. зб., 1960–
1980 рр.................................................................................................... 143
Шахтоуправління “Новогродівське” Селидівського виробничого
об’єднання з видобутку вугілля, м. Новогродівка Селидівської міськради Донецької області. 656 од. зб., 1964–1981 рр........................... 143
* Відділ соціального забезпечення виконкому Селидівської міської
ради народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 65 од. зб.,
1963–1980 рр. (до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
* Управління головного архітектора виконкому Селидівської міської
ради народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 224 од. зб.,
1963–1980 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Селидівська міська інспектура державної статистики, м. Селидове Донецької області. 198 од. зб., 1963–1981 рр........................................... 128
Селидівська міська рада українського товариства мисливців і рибалок,
м. Селидове Донецької області. 61 од. зб., 1953–1970 рр.................. 349
* Колгосп ім. Свердлова Коньківської сільської ради народних депутатів, с. Конькове Тельманівського району Донецької області. 95 од. зб.,
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1950–1982 рр. (до Тельманівського державного районного архіву
19.05.1997)
Виконавчий комітет Коньківської сільської ради народних депутатів
с. Конькове Тельманівського району Донецької області. 309 од. зб.,
1959–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Анадольської сільської ради народних депутатів
с. Анадоль Волноваського району Донецької області. 349 од. зб., 1944–
1985 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Рибинської сільської ради народних депутатів, с.
Рибинське Волноваського району Донецької області. 401 од. зб., 1946–
1985 рр......................................................................................................92
Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради народних депутатів,
смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області. 559 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................91
Виконавчий комітет Зачатівської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Зачатівка Друга Старомлинівського району Сталінської області. 24 од. зб., 1949–1954 рр.................................................................92
Виконавчий комітет Ворошилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ворошилівка Старомлинівського району Сталінської області.
21 од. зб., 1943–1954 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Новоандріївської сільської ради народних депутатів, с. Новоандріївка Волноваського району Донецької області. 362
од. зб., 1944–1985 рр................................................................................92
Виконавчий комітет Ольгинської районної ради депутатів трудящих,
сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 41 од. зб.,
1951–1959 рр............................................................................................86
* Радгосп відділу робітничого постачання будівництва Миронівської ДРЕС, сел. Ясний Ольгинського району Сталінської області. 20 од. зб.,
1946–1960 рр. (до Волноваського державного районного архіву
10.11.1988)
Трест “Донбасстальконструкція” Головного управління “Укрглав
стальконструкції” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1955–1982 рр.....222
Шахта №1–1 біс тресту “Червоногвардійськвугілля”, м. Макіївка Донецької області. 237 од. зб., 1940, 1943–1965 рр................................. 143
* Шахтоуправління “Холодна балка” №1-2 тресту “Совєтськвугілля”,
сел. Пролетарський міста Макіївки Донецької області. 145 од. зб.,
1958–1964 рр. (до Шахтоуправління “Холодна балка” №1–2 тресту
“Совєтськвугілля”, сел. Пролетарський міста Макіївки Донецької області 05.05.1988)
** Організаційний комітет 14-ї Міжнародної конференції науководослідних інститутів з безпеці роботи у вугільній промисловості,
м. Макіївка Донецької області. 37 од. зб., 1969–1971 рр. до ф. Р-5802
Дитячо-юнацька школа №1 Донецького міського відділу народної освіти, м. Донецьк Донецької області. 95 од. зб., 1948–1968 рр........... 276
Донецьке виробниче об’єднання Українського промислового взуттєвого об’єднання Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 323 од. зб., 1956–1983 рр...................................... 158
Виконавчий комітет Ларинської селищної ради народних депутатів,
смт.Ларине Будьоннівського району міста Донецька Донецької області. 443 од. зб., 1943–1990 рр.................................................................... 91
* Управління головного архітектора виконкому Єнакієвської міської
ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Донецької області. 684 од. зб.,
1948–1975 рр. (до Єнакієвського міського архіву 07.06.1988)
Шахта ім. Карла Маркса Орджонікідзевського виробничого об’єднання
з видобутку вугілля, смт.Карло-Марксове Єнакієвської міськради Донецької області. 1016 од. зб., 1949–1992 рр......................................... 143

№ Р-5618
№ Р-5619

№ Р-5620
№ Р-5621
№ Р-5622
№ Р-5623
№ Р-5624

№ Р-5625
№ Р-5626

№ Р-5627
№ Р-5628
№ Р-5629

№ Р-5630

№ Р-5631
№ Р-5632
№ Р-5633
№ Р-5634
674

Трест “Донбаспромелектромонтаж” Головного управління “Укрголовелектромонтаж” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області. 760 од. зб., 1959–1980 рр. 222
* Відділ соціального забезпечення виконкому Петровської районної
ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 113 од. зб.,
1947–1974 рр. (до Відділу соціального забезпечення виконкому Петровської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області 20.05.1996)
Спеціалізоване управління №432 “Донбасмонтажавтоматика” тресту
“Променергоавтоматика”, м. Донецьк Донецької області. 93 од. зб.,
1959–1966 рр.......................................................................................... 222
Будівельне управління “Доменбуд” тресту “Донецькметалургбуд”,
м. Донецьк Донецької області. 119 од. зб., 1956–1965 рр.................. 222
Будівельне управління №3 тресту “Донецькжитлобуд” №2, м. Донецьк
Донецької області. 155 од. зб., 1947–1969 рр...................................... 222
Донецький винний завод “Укрголоввино” Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 296 од. зб., 1946–
1966 рр.................................................................................................... 179
* Швейна фабрика ім. Володарського - Головне підприємство Донецького швейного виробничого об’єднання “Донбас” Головного управління швейної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 283
од. зб., 1944–1966 рр. (до Швейної фабрики ім. Володарського – Головне підприємство Донецького швейного виробничого об’єднання
“Донбас” Головного управління швейної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області 10.11.1981)
* Шахта №7 тресту “Петровськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1101 од. зб., 1944–1970 рр. (до Шахти “Трудовська” в/о “Донецьквугілля”, м. Донецьк 29.03.1989)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Пролетарської районної
ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 108 од. зб.,
1951–1976 рр. (до Відділу соціального забезпечення виконкому Пролетарської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької
області 15.05.1996)
Донецьке спеціалізоване управління №44 тресту “Південьтермоізоляція”, м. Донецьк Донецької області. 304 од. зб., 1945–1966 рр......... 222
Ордена Трудового Червоного Прапора Чумаківська центральна збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Донецьк Донецької області. 659 од. зб., 1940, 1943–1967 рр................................. 145
* Шахтоуправління ім. Орджонікідзе тресту “Червоногвардійськвугілля”, м. Макіївка Донецької області. 317 од. зб.,1944–1966 рр. (до Шахтоуправління ім. Орджонікідзе тресту “Червоногвардійськвугілля”,
м. Макіївка Донецької області 06.01.1989)
* Костянтинівська районна споживча спілка, м. Костянтинівка Донецької області. 173 од. зб., 1943–1974 рр. (до Шахтоуправління ім. Орджонікідзе тресту “Червоногвардійськвугілля”, м. Макіївка Донецької
області 31.01.2003)
Відділ охорони здоров’я виконкому Костянтинівської районної ради
депутатів трудящих, м. Костянтинівка Сталінської області. 12 од. зб.,
1946–1955 рр........................................................................................... 254
Олексієво-Дружківська центральна районна лікарня, смт.Олексієво-Дружківка міста Дружківки Донецької області. 132 од. зб., 1955–
1973 рр.................................................................................................... 254
Костянтинівський сільськогосподарський технікум плодоовочівництва Міністерства сільського господарства УРСР, м. Костянтинівка Донецької області. 50 од. зб., 1949–1970 рр............................................. 272
Дружківська машинно-тракторна станція (МТС), м. Дружківка
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Сталінської області. 26 од. зб., 1944–1957 рр...................................... 206
Колгосп ім. Ілліча Олександро-Калиновської сільської ради депутатів
трудящих, с. Ілліча Костянтинівського району Сталінської області. 26
од. зб., 1946–1957 рр.............................................................................. 208
Костянтинівська машинно-тракторна станція (МТС), м. Костянтинівка
Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1957 рр...................................... 206
Костянтинівська ремонтно-технічна станція (РТС), м. Костянтинівка
Сталінської області. 6 од. зб., 1958–1961 рр........................................ 206
* Горлівський завод залізобетонної шахтної кріпи виробничого
об’єднання “Залізобетонкріпь” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Горлівка Донецької області. 86 од. зб., 1949–1967 рр.
(до Горлівського заводу залізобетонної шахтної кріпи виробничого
об’єднання “Залізобетонкріпь” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Горлівка Донецької області 15.05.1980)
Ордена Трудового Червоного Прапора трест з монтажу технологічного
устаткування на підприємствах металургійної промисловості Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Жданов
Донецької області. 932 од. зб., 1960–1980 рр...................................... 222
* Жданівське спеціалізоване управління “Металургмонтаж” №207
тресту “Донбасметалургмонтаж”, м. Жданов Донецької області.
109 од. зб., 1951–1967 рр. (до Ждановського міського архіву 24.07.1986)
* Жданівське спеціалізоване управління екскавації тресту “Донбасекскавація”, м. Жданов Донецької області. 162 од. зб., 1947–1967 рр. (до
Ждановського міського архіву 28.10.1988)
* Новоазовська міжколгоспна будівельна організація, сел. Новоазов
ське Новоазовського району Донецької області. 110 од. зб., 1961–
1967 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 28.04.1980)
* Будівельне управління №6 тресту “Ждановжитлобуд”, м. Жданов
Донецької області. 210 од. зб., 1947–1967 рр. (до Маріупольського
міського архіву 16.05.1991)
* Жданівський ремонтно-механічний завод Головного управління
“Главважбудмеханізація” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Жданов Донецької області. 95 од. зб., 1951–1967
рр. (до Маріупольського міського архіву 06.08.1990)
* Горлівський ремонтно-механічний завод Головного управління “Укрголовхімпром” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР, м. Горлівка Донецької області. 121 од. зб., 1958–1967 рр.
(до Горлівського ремонтно-механічного заводу Головного управління
“Укрголовхімпром” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Горлівка Донецької області 24.04.1981)..............
Сталінське управління магістральних газопроводів Міністерства газової промисловості СРСР, м. Горлівка Донецької області. 129 од. зб.,
1958–1967 рр.......................................................................................... 150
* Микитівська меблева фабрика Донецького обласного меблевого
виробничого об’єднання, м. Горлівка Донецької області. 129 од. зб.,
1961–1971 рр. (до Горлівського міського архіву 08.05.1984)
Красногорівська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. 106 од. зб.,
1943–1981 рр.......................................................................................... 254
Виконавчий комітет Мар’їнської селищної ради депутатів трудящих,
смт. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 312 од. зб.,
1945–1976 рр............................................................................................ 91
* Сільське професійно-технічне училище №3 Донецького обласного
управління профтехосвіти, м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. 58 од. зб., 1953–1968 рр. (до Мар’їнського державного
районного архіву 20.09.1993)
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Виконавчий комітет Виноградненської сільської ради народних депутатів,
с. Виноградне Новоазовського району Донецької області. 356 од. зб., 1943–
1981 рр...................................................................................................... 92
* Новоазовська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа,
м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області. 86 од. зб., 1945–
1966 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 16.04.1981)
Новоазовський районний комітет народного контролю, м. Новоазовськ
Донецької області. 666 од. зб., 1965–1990 рр...................................... 112
*****
* Відділ соціального забезпечення виконкому Новоазовської районної ради
депутатів трудящих, м. Новоазовськ Донецької області. 110 од. зб., 1946–
1974 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 24.07.1989)
* Новоазовський комбінат комунальних підприємств Донецького обласного управління комунального господарства, м. Новоазовськ Донецької області. 107 од. зб., 1951–1976 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 28.09.1988)
Виконавчий комітет Тельманівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
163 од. зб., 1946–1971 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Зерновської сільської ради депутатів трудящих,
с. Зернове Тельманівського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1944–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Дерсовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дерсове Тельманівського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1944–1948 рр............................................................................................92
Донецьке спеціалізоване управління №565 тресту “Донбассантехмонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 134 од. зб., 1943–1966 рр........ 222
Донецька обласна однорічна школа майстрів сільського будівництва
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області. 137 од. зб., 1949–1971 рр............................................................. 276
Донецький районний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 134 од. зб., 1964–1970 рр..............342
*****
* Артемівська комплексна геолого-розвідницька експедиція тресту
“Артемвуглегеологія”, м. Артемівськ Донецької області. 45 од. зб.,
1959–1963 рр. (до Артемівського міського архіву 09.09.1991)
* Відділ комунального господарства виконкому Артемівської міської
ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 266 од. зб.,
1947–1975 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
* Артемівська державна швейна фабрика ім. 8-го Марта управління
легкої промисловості Донецького раднаргоспу, м. Артемівськ Донецької області. 111 од. зб., 1959–1964 рр. (до Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Часов-Ярський комбінат вогнетривких виробів тресту “Вогнеупорнеруд”, м. Часов-Яр Донецької області. 132 од. зб., 1959–1964 рр. (до
Часов-Ярського комбінату вогнетривких виробів тресту “Вогнеупорнеруд”, м. Часов-Яр Донецької області 11.05.1981)
* Сільське ПТУ №7 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Артемівськ Донецької області. 28 од. зб., 1952–1963 рр. (до Артемівського міського архіву 09.09.1991)
Виконавчий комітет Нікішинської сільської ради народних депутатів,
с. Нікішине Шахтарського району Донецької області., 371 од. зб.,
1944–1985 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради народних депутатів, с. Петропавлівка Шахтарського району Донецької області.
427 од. зб., 1946–1985 рр.........................................................................92
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* Артемівська дитяча музична школа Донецького обласного управління культури, м. Артемівськ Донецької області. 24 од. зб., 1946–1962 рр.
(до Артемівського міського архіву 18.08.1980)
* Фінансовий відділ виконкому Харцизької районної ради депутатів
трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 528 од. зб., 1946–1962 рр.
(до Харцизького міського архіву 25.12.2003)
* Фінансовий відділ виконкому Харцизької міської ради народних депутатів, м. Харцизьк Донецької області. 295 од. зб., 1963–1983 рр. (до
Харцизького міського архіву 18.03.2003)
* Торезька меблева фабрика Донецького обласного меблевого виробничого об’єднання, м. Торез Донецької області. 49 од. зб., 1954–
1965 рр. (до Торезької меблевої фабрики Донецького обласного меблевого виробничого об’єднання, м. Торез Донецької області 16.07.1979)
Донецький лікерогорілчаний завод виробничого об’єднання “Укрлікергорілка”, м. Донецьк Донецької області. 326 од. зб., 1945–1969 рр.....179
Красноармійська міська інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького обласного статистичного управління,
м. Красноармійськ Донецької області. 203 од. зб., 1963–1982 рр..... 128
* Шахтобудівне управління №4 тресту “Красноармійськшахтобуд”,
м. Новоекономічне Донецької області. 58 од. зб., 1967–1971 рр. (до
Шахтобудівного управління №4 тресту “Красноармійськшахтобуд”,
м. Новоекономічне Донецької області 12.09.1988)
Відділ капітального будівництва виконкому Торезької міської ради
народних депутатів, м. Торез Донецької області. 167 од. зб., 1958–
1980 рр.................................................................................................... 214
Державний союзний ордена Леніна будівельно-монтажний трест
“Донбасенергобуд”, м. Донецьк Донецької області. 2741 од. зб., 1944–
1986 рр.................................................................................................... 222
Спеціалізований трест “Донбасбудмеханізація” комбінату “Донецькважбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 28 од. зб., 1960–1980 рр.................... 222
Виконавчий комітет Карло-Лібкнехтівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Осино-Ольхівка Харцизького району Сталінської області. 8 од. зб., 1957 р....................................................................................92
Виконавчий комітет Жданівської селищної ради депутатів трудящих,
сел. Жданівка міста Харцизька Донецької області. 108 од. зб., 1957–
1966 рр......................................................................................................91
Виконавчий комітет Жданівської міської ради народних депутатів, м.
Жданівка Харцизької міськради Донецької області. 250 од. зб., 1967–
1981 рр......................................................................................................87
Виконавчий комітет Іловайської міської ради народних депутатів,
м. Іловайськ Харцизької міськради Донецької області. 443 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................87
* Шахтоуправління №19 комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 785 од. зб., 1944–1971 рр. (до Шахтоуправління “Петровське”, м. Донецьк 12.01.1994)
* Шахта №31 тресту “Рутченковвугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 183 од. зб., 1946–1960 рр. (до Шахтоуправління “Петровське”,
м. Донецьк 12.01.1994)
Донецький виробничий трест вантажного автотранспорту Донецького
управління автомобільного транспорту, м. Донецьк Донецької області.
359 од. зб., 1963–1971 рр....................................................................... 185
Донецький трест авторемонтних підприємств Головного управління
промислових підприємств Міністерства автомобільного транспорту
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 620 од. зб., 1966–1972 рр....... 185
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Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради народних депутатів,
с. Зелене Амвросіївського району Донецької області. 355 од. зб., 1944–
1985 рр...................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Многопільскої сільської ради народних депутатів,
с. Многопілля Амвросіївського району Донецької області. 431 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................ 92
Донецьке обласне виробниче об’єднання нерудних будівельних матеріалів і виробів Республіканського промислового об’єднання нерудних будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1847 од. зб., 1949–
1994 рр.................................................................................................... 150
Донецьке обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву, м. Донецьк Донецької області. 1095 од. зб., 1963–1980 рр......................... 219
* Харцизьке будівельне управління тресту “Макбуд”, м. Харцизьк Донецької області. 77 од. зб.,1945–1967 рр. (до Харцизького міського архіву 20.08.1990)
Виконавчий комітет Кіровської міської ради народних депутатів,
м. Кіровське Шахтарської міськради Донецької області. 359 од. зб.,
1957–1985 рр........................................................................................... 87
* Шахтоуправління №3 тресту “Октябрьуголь”, м. Харцизьк Донецької області. 166 од. зб.,1945–1964 рр. (до Харцизького міського архіву
20.08.1990)
* Будівельне управління “Промбуд” №2 комбінату “Донецькважбуд”
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Харцизьк Донецької області. 121 од. зб., 1953–1973 рр. (до Харцизького
міського архіву 21.08.1989)
Фінансовий відділ виконкому Добропільської міської ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 1079 од. зб., 1963–
1983 рр.................................................................................................... 130
Виконавчий комітет Убіжищенської сільської ради депутатів трудящих, с. Убіжище Дебальцівського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1959–1960 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Малоорлівської сільської ради народних депутатів, с. Малоорлівка Шахтарського району Донецької області. 370 од.
зб., 1955–1985 рр..................................................................................... 92
Виконавчий комітет Садівської сільської ради народних депутатів, сел.
Садове Шахтарського району Донецької області. 327 од. зб., 1963–1985
рр.............................................................................................................. 92
Виконавчий комітет Великошишівської сільської ради народних депутатів, с. Велика Шишівка Шахтарського району Донецької області. 380
од. зб., 1943–1985 рр............................................................................... 92
* Слов’янська міська рада союзу спортивних товариств і організацій
УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 72 од. зб., 1959–1968 рр. (до
Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Слов’янський завод високовольтних ізоляторів Всесоюзного промислового об’єднання з виробництва електроізоляторних виробів і
електроізоляційних матеріалів Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 1733 од. зб., 1966–
1990 рр.................................................................................................... 166
Виконавчий комітет Хомутівської сільської ради народних депутатів,
с. Хомутове Новоазовського району Донецької області. 275 од. зб.,
1946–1980 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Свободненської сільської ради депутатів трудящих, с. Свободне Тельманівського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1944–1953 рр........................................................................................... 92
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Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради народних депутатів,
с. Сергіївка Слов’янського району Донецької області. 394 од. зб.,
1946–1985 рр...........................................................................................92
Виконавчий комітет Прелесненської сільської ради народних депутатів, с. Прелесне Слов’янського району Донецької області. 318 од. зб.,
1944–1985 рр...........................................................................................92
Виконавчий комітет Старомлинівської сільської ради народних депутатів, с. Старомлинівка Великоновосілківського району Донецької області. 290 од. зб., 1946–1985 рр..............................................................92
* Колгосп ім. Леніна Андріївської сільської ради народних депутатів, с. Андріївка Великоновосілківського району Донецької області.
143 од. зб.,1945–1982 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 16.01.1996)
* Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Комарської сільської ради народних
депутатів, с. Веселе Великоновосілківського району Донецької області. 103 од. зб.,1961–1982 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 26.12.1995)
* Шахта “ Донецька” комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької
області. 448 од. зб., 1957–1970 рр. (до Шахти “Донецька” комбінату
“Торезантрацит”, м. Торез Донецької області 07.04.1989)
Амвросіївська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Донецького облсатуправління, м. Амвросіївка Донецької області. 582 од. зб., 1943–1981 рр................................................... 128
Виконавчий комітет Олександрівської районної ради народних депутатів, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 774 од. зб., 1944–1987 рр................................................................... 86
Фінансовий відділ виконкому Олександрівської районної ради депутатів трудящих, смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 568 од. зб., 1943–1975 рр................................................... 130
Виконавчий комітет Самарської сільської ради народних депутатів,
сел. Самарське Олександрівського району Донецької області. 169 од. зб.,
1950–1975 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Степанівської сільської ради народних депутатів,
с. Степанівка Олександрівського району Донецької області. 232 од. зб.,
1945–1980 рр............................................................................................ 92
* Колгосп “Україна” Луганської сільської ради депутатів трудящих,
с. Красний Пахар Артемівського району Донецької області. 30 од. зб.,
1966–1969 рр. (до Артемівського державного районного архіву
25.05.1999)
Виконавчий комітет Зорянської сільської ради народних депутатів,
с. Зоряне Мар’їнського району Донецької області. 298 од. зб., 1967–
1985 рр...................................................................................................... 92
Мар’їнський районний комітет народного контролю, м. Мар’їнка Донецької області. 249 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
* Мар’їнська школа-інтернат, сел. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 46 од. зб., 1956–1966 рр. (до Мар’їнського державного
районного архіву 07.03.1985)
* Шахта ім. Горького об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 1056 од. зб., 1962–1980 рр. (до Шахти ім. Горького об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області
10.06.1996)
* Шахта “Заперевальна” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 243 од. зб., 1957–1968 рр. (до Шахтоуправління
ім. газети “Соц. Донбас” м. Донецьк 04.04.1989)
* Слов’янський міський комітет зі справ фізкультури і спорту при виконкомі Слов’янської міської ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ
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Донецької області. 31 од. зб., 1957–1975 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Виконавчий комітет Волноваської міської ради депутатів трудящих,
м. Волноваха Донецької області. 599 од. зб., 1943–1985 рр................. 87
Колгосп “Червоний Маяк” Златоустівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Златоустівка Волноваського району Сталінської області.
20 од. зб., 1934, 1939, 1940, 1943–1950 рр........................................... 208
Колгосп ім. Кірова Хлібодарівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Голубицьке Волноваського району Сталінської області. 17 од. зб.,
1950–1957 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп ім. “19-го партз’їзду” Зачатівської сільської ради депутатів трудящих, с. Вільне Волноваського району Донецької області.
57 од. зб., 1952–1966 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
КСП “Росія” Златоустівської сільської ради народних депутатів, с. Златоустівка Волноваського району Донецької області. 375 од. зб., 19502001 рр.................................................................................................... 209
Виконавчий комітет Андріївської сільської ради народних депутатів
трудящих, с. Андріївка Великоновосілківського району Донецької області. 335 од. зб., 1917–1921, 1946–1985 рр........................................... 92
Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петропавлівка Селидівського району Сталінської області.
46 од. зб., 1945–1959 рр........................................................................... 92
*****
Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради народних депутатів, с. Шевченко Великоновосілківського району Донецької області.
243 од. зб., 1960–1985 рр........................................................................ 92
Великоновосілківський районний комітет народного контролю,
смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 385 од. зб., 1963–1991 рр............................................................. 112
* Колгосп “Рассвет” Краснополянської сільської ради народних депутатів, с. Красна Поляна Великоновосілківського району Донецької
області. 128 од. зб.,1958–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 05.12.1995)
Виконавчий комітет Андріївської селищної ради народних депутатів,
смт. Андріївка Тельманівського району Донецької області. 466 од. зб.,
1948–1985 рр............................................................................................ 91
Виконавчий комітет Мирненської селищної ради народних депутатів,
смт. Мирне Тельманівського району Донецької області. 226 од. зб.,
1960–1985 рр............................................................................................ 91
Відділ народної освіти виконкому Селидівської міської ради народних
депутатів, м. Селидове Донецької області. 165 од. зб., 1963–1975 рр....264
* Фінансовий відділ виконкому Селидівської міської ради народних
депутатів, м. Селидове Донецької області. 370 од. зб., 1962–1975 рр.
(до Селидівського міського архіву 07.07.2003)
Державний кам’яновугільний трест “Жовтеньвугілля” комбінату
“Артемвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 737 од. зб., 1955–
1969 рр.................................................................................................... 142
Виконавчий комітет Юнокомунарівської міської ради народних депутатів, м. Юнокомунарівськ міста Єнакієве Донецької області. 335 од. зб.,
1965–1985 рр............................................................................................ 88
Краматорський індустріальний інститут Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Краматорськ Донецької області. 3422 од.
зб., 1953–1990 рр.................................................................................... 267
* Краматорське міське ПТУ №68 Донецького обласного управління
профтехосвіти, м. Краматорськ Донецької області. 102 од. зб., 1946–
1970 рр. (до СПТУ № 123 м. Краматорськ 12.04.1989)
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* Відділ головного архітектора виконкому Дебальцівської міської ради
депутатів трудящих, м. Дебальцеве Донецької області. 351 од. зб.,
1959–1975 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
Фінансовий відділ виконкому Дебальцівської міської ради народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 481 од. зб., 1943–
1984 рр.................................................................................................... 130
* Фінансовий відділ виконкому Єнакієвської районної ради депутатів
трудящих, м. Єнакієве Сталінської області. 44 од. зб., 1944–1959 рр.
(до Єнакієвського міського архіву 24.06.2004)
* Міське ПТУ №27 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Дебальцеве Донецької області. 85 од. зб., 1956–1969 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
Миронівська державна районна електрична станція (ДРЕС) виробничого енергетичного об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, смт. Миронівський Дебальцівської міськради Донецької області. 753 од. зб., 1949–1984 рр........................... 164
Відділ капітального будівництва виконкому Костянтинівської міської
ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 177 од. зб.,
1959–1975 рр.......................................................................................... 214
Відділ народної освіти виконкому Костянтинівської міської ради народних депутатів і Костянтинівський міський спеціальний дитячий
будинок ім. Ф. І. Толбухіна (о.а.ф.). 231 од. зб., 1944–1980 рр.......... 264
Відділ комунального господарства виконкому Костянтинівської міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області.
259 од. зб., 1944–1975 рр....................................................................... 224
* Костянтинівський завод вогнетривких виробів “Червоний Жовтень” тресту “Вогнеупорнеруд” Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Костянтинівка Донецької області. 394 од. зб., 1946–1969 рр. (до Костянтинівського міського архіву 01.04.1985)
Донецьке виробниче об’єднання газового господарства Республіканського об’єднання із газопостачання і газифікації Міністерства
комунального господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області.
942 од. зб., 1959–1980 рр....................................................................... 226
Виконавчий комітет Зугреської міської ради народних депутатів,
м. Зугрес Харцизької міськради Донецької області. 456 од. зб., 1946,
1950–1985 рр.......................................................................................... 87
* Шахтоуправління №2 тресту “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 187 од. зб.,1955–1966 рр. (до Кіровського міського архіву
17.06.1991)..............................................................................................
Зуївський енергомеханічний завод Головного управління з механізації будівництва Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м.
Зугрес Харцизької міськради Донецької області. 397 од. зб., 1946–
1978 рр.................................................................................................... 165
Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії
Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Донецьк Донецької області.
963 од. зб., 1956–1984 рр....................................................................... 301
Костянтинівський ордена Трудового Червоного Прапора завод “Автоскло” Республіканського госпрозрахункового виробничого об’єднання
“Укрскло” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР,
м. Костянтинівка Донецької області. 819 од. зб., 1936, 1943–1980 рр....175
Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконкомі Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 279 од. зб., 1943–1983 рр............................................................. 296
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Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Слов’янського району Донецької області.
136 од. зб., 1944–1964 рр......................................................................... 92
* Управління головного архітектора виконкому Дружківської міської
ради депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області. 44 од. зб.,
1958–1964 рр. (до Дружківського міського архіву 01.04.1994)
Трест “Сталінспецбуд” комбінату “Укрважспецбуд” Міністерства
будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області. 43 од. зб., 1957–
1982 рр.................................................................................................... 222
Ясинуватський міський комітет народного контролю, м. Ясинувата
Донецької області. 209 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
*****
Виконавчий комітет Луківської сільської ради депутатів трудящих,
с. Лукове Тельманівського району Сталінської області. 33 од. зб.,
1944–1954 рр............................................................................................ 92
Виконавчий комітет Новоселівської сільської ради народних депутатів,
с. Новоселівка Тельманівського району Донецької області. 416 од. зб.,
1945–1985 рр............................................................................................ 92
Краматорський машинобудівний технікум Управління керівних кадрів і навчальних закладів Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ Донецької області. 319 од. зб.,
1944–1980 рр.......................................................................................... 272
Управління капітального будівництва виконкому Краматорської
міської ради народних депутатів, м. Краматорськ Донецької області.
285 од. зб., 1959–1980 рр....................................................................... 214
* Донецький трест сільського будівництва Головного управління з
сільського будівництва в східних районах Міністерства сільського
будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1308 од. зб., 1944–
1980 рр. (до Донецького тресту сільського будівництва Головного управління з сільського будівництва в східних районах Міністерства сільського будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області 12.06.1998)
Донецьке обласне виробничо-заготівельне управління “Вторчормет”
Українського республіканського виробничого об’єднання “Укрвторчормет”, м. Донецьк Донецької області. 169 од. зб., 1943–1969 рр...........152
Трест “Донецьквуглеремонт” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 202 од. зб., 1964–1969 рр....... 140
* Управління головного архітектора виконкому Артемівської міської
ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 253 од. зб.,
1946–1976 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
Виконавчий комітет Рідкодубівської сільської ради народних депутатів, с. Рідкодуб Краснолиманського району Донецької області.
279 од. зб., 1947–1985 рр......................................................................... 92
Виконавчий комітет Дебальцівської міської ради народних депутатів,
м. Дебальцеве Донецької області. 1125 од. зб., 1943–1991 рр............. 87
* Відділ соціального забезпечення виконкому Дебальцівської міської
ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Донецької області. 102 од. зб.,
1944–1975 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
Виробниче об’єднання по водопостачанню Донбасу й Кривбасу
“Укрпромводчормет” Головенерго Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1828 од. зб., 1932, 1942–
1984 рр.................................................................................................... 152
* Удачненське відділення “Сільгосптехніка”, с. Удачне Красноармій
ського району Донецької області. 18 од. зб., 1963–1966 рр. (до Красноармійського державного районого архіву 09.04.1984)
Красноармійське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, м. Красноармійськ Донецької області. 184 од. зб., 1961–1985 рр........................................... 196
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Планова комісія виконкому Володарської районної ради народних депутатів, смт. Володарське Володарського району Донецької області.
108 од. зб., 1953–1989 рр....................................................................... 126
Інспектура державної статистики Володарського району, смт. Володарське Володарського району Донецької області. 437 од. зб., 1944–
1983 рр.................................................................................................... 128
Добропільський районний комітет народного контролю, м. Добропілля Донецької області. 224 од. зб., 1967–1990 рр................................. 112
* Добропільський райком профспілки працівників сільського господарства, м. Добропілля Донецької області. 83 од. зб., 1967–1980 рр. (до
Добропільського державного районного архіву 18.05.1992)
Виконавчий комітет Моспинської міської ради народних депутатів,
м. Моспине Пролетарського району міста Донецька Донецької області. 427 од. зб., 1944–1990 рр................................................................... 88
Донецьке будівельне шахтопрохідницьке управління тресту “Шахтоспецбуд”, м. Донецьк Донецької області. 159 од. зб., 1944–1968 рр... 222
Радгосп “Широкий” Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, м. Донецьк Донецької області. 183 од. зб., 1943–
1976 рр.................................................................................................... 200
Донецьке культурно-просвітнє училище Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 373 од. зб., 1945–
1980 рр.................................................................................................... 274
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Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради народних депутатів,
с. Дмитрівка Слов’янського району Донецької області. 343 од. зб.,
1943–1985 рр............................................................................................92
Радгосп ім. Шевченко Слов’янського виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, сел. Семенівка Слов’янського району Донецької області. 328 од. зб., 1943–1986 рр........................................... 200
Донецький трест транспортного будівництва Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Донецьк Донецької області. 633 од. зб.,
1951–1980 рр.......................................................................................... 222
Донецький технікум промислової автоматики управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 314 од. зб., 1943–1979 рр........................... 270
Виконавчий комітет Новоазовської міської ради народних депутатів,
м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області. 313 од. зб.,
1967–1985 рр............................................................................................ 88
* Будівельне управління “Металургбуд” Міністерства будівництва
підприємств важкої індустрії УРСР, м. Краматорськ Донецької області. 251 од. зб., 1944–1970 рр. (до Краматорського міського архіву
25.04.1991)
* Краматорське спеціалізоване управління тресту “Укренергочормет”,
м. Краматорськ Донецької області. 159 од. зб., 1961–1974 рр. (до Краматорського спеціалізованого управління тресту “Укренергочормет”,
м. Краматорськ Донецької області 21.03.1998)
* Будівельне управління важкого машинобудування тресту “Донмашбуд”, м. Краматорськ Донецької області. 110 од. зб., 1943–1970 рр.
(до Краматорського міського архіву 25.04.1991)
Виконавчий комітет Зуївської селищної ради народних депутатів,
смт.Зуївка Харцизької міськради Донецької області. 410 од. зб., 1943–
1985 рр...................................................................................................... 91
Шахтоуправління №3–4 “Жданівське” комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Харцизьк Донецької області. 50 од. зб., 1958–1967 рр......... 143
Шахтоуправління ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Жовтневого виробничого об’єднання по видобутку вугілля,
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м. Жданівка Харцизької міськради Донецької області. 350 од. зб.,
1961–1981 рр.......................................................................................... 143
Шахтоуправління №5 “Жданівське” тресту “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 112 од. зб., 1958–1967 рр............................ 143
* Донецький технікум суспільного харчування Міністерства торгівлі
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 268 од. зб., 1945–1975 рр. (до
Донецького комерційного технікуму 08.07.2003)
Державний Макіївський ордена Жовтневої революції науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірській промисловості відділу охорони
праці і техніки безпеки Міністерства вугільної СРСР, м. Макіївка Донецької області. 2954 од. зб., 1937–1995 рр......................................... 298
* Будівельне управління №3 тресту “Красноармійськжитлобуд”, м. Селидове Донецької області. 100 од. зб.,1953–1966 рр. (до Краматорського спеціалізованого управління тресту “Укренергочормет”, м. Краматорськ Донецької області 17.05.1984)
Слов’янське медичне училище, м. Слов’янськ Донецької області.
148 од. зб., 1943–1967 рр....................................................................... 273
Виконавчий комітет Новополтавської сільської ради депутатів трудящих, с. Новополтавка Олександрівського району Сталінської області.
24 од. зб., 1947–1958 рр...........................................................................92
Виконавчий комітет Марь’ївського сільської ради депутатів трудящих,
с. Мар’ївка Олександрівського району Сталінської області. 25 од. зб.,
1945–1954 рр............................................................................................92
Виконавчий комітет Новоолександрівсьої сільської ради депутатів трудящих, с. Новоолександрівка Олександрівського району Сталінської
області. 16 од. зб., 1945–1960 рр.............................................................92
Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Петрівка Олександрівського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1947–1953 рр............................................................................................92
Олександрівський районний комітет народного контролю, смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 390 од. зб.,
1965–1990 рр.......................................................................................... 112
*****
Колгосп “Червона Зоря” Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Левадне Олександрівського району Сталінської області.
19 од. зб., 1943–1954 рр......................................................................... 208
* Колгосп “Україна” Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новополтавка Олександрівського району Донецької області.
89 од. зб.,1954–1969 рр. (до Олександрівського державного районного
архіву 04.06.1998)
Трест “Добропіллявугілля” комбінату “Донецьквугілля”, м. Добропілля Донецької області. 348 од. зб., 1962–1970 рр................................. 142
Відділ капітального будівництва виконкому Сніжнянської міської ради
народних депутатів, м. Сніжне Донецької області. 193 од. зб., 1963–
1981 рр..................................................................................................... 214
* Управління міського архітектора виконкому Сніжнянської міської
ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 135 од. зб.,
1963–1975 рр. (до Сніжнянського міського архіву 27.04.1988)
Єнакієвський міський комітет професійної спілки робітничих вугільної промисловості, м. Єнакієве Донецької області. 435 од. зб., 1949–
1970 рр..................................................................................................... 342
Трест “Донецькдорбуд” комбінату “Донецькжитлобуд” Міністерства
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 849 од. зб., 1945–1974 рр......................................................... 222
Державний спеціалізований трест механізації з виконання земляних
і підйомно-транспортних робіт “Будмеханізація” комбінату “Донець-
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кжитлобуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 21 од. зб., 1960–1981 рр......... 222
Радгосп “Єнакієвський” Південнодонецького тресту овочемолочних
радгоспів, с. Малоорлівка Шахтарського району Донецької області.
57 од. зб., 1962–1969 рр......................................................................... 200
* Єнакієвська птахофабрика тресту “Донецькптахопром”, с. Розівка
Шахтарського району Донецької області. 67 од. зб., 1945–1967 рр. (до
Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)
Радгосп ім. Челюскінців Південнодонецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, с. Дмитрівка Шахтарського району Донецької області. 88 од. зб., 1943–1965 рр..................................................... 200
* Прокуратура Шахтарського району, м. Шахтарськ Донецької області. 168 од. зб., 1943–1975 рр. (до Шахтарського державного районного
архіву 28.09.1988)
Шахта “Вінницька” комбінату Шахтарського виробничого об’єднання
з видобутку антрациту, смт.Стіжківське Шахтарської міськради Донецької області. 594 од. зб., 1957–1980 рр........................................... 143
Донецьке виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості Українського промислового об’єднання хлібопекарської промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1095 од. зб., 1941, 1943–1979 рр................................................. 160
Донецька обласна Рада товариства “Динамо”, м. Донецьк Донецької
області. 304 од. зб., 1944–1975 рр......................................................... 261
Бридько Іван Іванович - начальник дільниці шахти №5–6 ім. Димитрова виробничого об’єднання “Красноармійськвугілля”, двічі Герой
Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР, УРСР. 48 од. зб.,
1938, 1947–1966, 1968, 1969, 1973 рр.................................................. 355
Клоччя (Левитський) Андрій Васильович – радянський письменник –
критик. 443 од. зб., 1920–1923, 1927–1972 рр..................................... 359
Виконавчий комітет Троїцько-Харцизької селищної Ради народних депутатів, смт.Троїцько-Харцизьк Харцизької міськради Донецької області. 363 од. зб., 1943–1985 рр............................................................... 91
Шахта “Комуніст” Шахтарського виробничого об’єднання з видобутку
антрациту, м. Харцизьк Донецької області. 470 од. зб., 1956–1980 рр.......143
* Шахтоуправління “Комсомольське” тресту “Октябрьвугілля”,
м. Харцизьк Донецької області. 69 од. зб., 1959–1965 рр. (до Шахтоуправління “Комсомольське” тресту “Октябрьвугілля”, м. Харцизьк
Донецької області 06.04.1989)
Донецьке обласне відділення Українського відділення Літературного
фонду СРСР, м. Донецьк. 42 од. зб., 1958–1966 рр............................. 285
Донецька організація Спілки радянських письменників України,
м. Донецьк. 255 од. зб., 1952–1990 рр.................................................. 284
Фінансовий відділ виконкому Ольгинської районної ради депутатів
трудящих, сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 53
од. зб., 1943–1958 рр.............................................................................. 130
* Фінансовий відділ виконкому Волноваської районної ради народних
депутатів, м. Волноваха Донецької області. 386 од. зб., 1944–1974 рр.
(до Волноваського державного районного архіву 26.05.2004)
Виконавчий комітет Докучаєвської міської ради народних депутатів,
м. Докучаєвськ Волноваського району Донецької області. 296 од. зб.,
1955–1980 рр............................................................................................ 87
* Волноваська птахофабрика Донецького тресту птахівницьких радгоспів, м. Волноваха Донецької області. 50 од. зб., 1943–1960 рр. (до
Волноваського державного районного архіву 10.04.1989)
Свинорадгосп “Волноваський” Сталінського свинарського тресту,
м. Волноваха Сталінської області. 12 од. зб., 1944–1952 рр.............. 200
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Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Лозоватське”,
с. Прогрес Красноармійського району Донецької області. 358 од. зб.,
1948–1999 рр........................................................................................... 209
Виконавчий комітет Центрально-Міської районної ради народних депутатів міста Макіївки Донецької області. 2638 од. зб., 1946–1985 рр... 88
Донецьке державне музичне училище Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 149 од. зб., 1943–
1975 рр.................................................................................................... 274
Пролетарське шахтобудівне управління №4 тресту “Донецьквугілля”,
м. Донецьк Донецької області. 166 од. зб., 1954–1965 рр.................. 222
Відділ із справ культурно-просвітніх установ виконкому Сталінської міської ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської області.
10 од. зб., 1946–1952 рр......................................................................... 283
Планова комісія виконкому Сніжнянської районної ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 32 од. зб., 1946–1962 рр......... 126
Планова комісія виконкому Сніжнянської міської ради народних депутатів, м. Сніжне Донецької області. 58 од. зб., 1963–1977 рр............ 126
* Відділ соціального забезпечення виконкому Сніжнянської міської
ради народних депутатів, м. Сніжне Донецької області. 112 од. зб.,
1963–1973 рр. (до Сніжнянського міського архіву 11.06.1989)
Сніжнянський міський комітет народного контролю, м. Сніжне Донецької області. 200 од. зб., 1963–1980 рр........................................... 112
Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської ради народних депутатів, с. Новоукраїнка Мар’їнського району Донецької області. 337 од. зб.,
1947–1985 рр............................................................................................ 92
* Районний архітектор виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, смт. Володарське Володарського району Донецької області. 63 од. зб., 1965–1973 рр. (до Володарського державного районного архіву 18.05.1988)
* Прокуратура Володарського району, смт. Володарське Володарського
району Донецької області. 44 од. зб., 1963–1975 рр. (до Володарського
державного районного архіву 18.05.1988)
Володарська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Володарське Володарського району Сталінської області. 8 од. зб., 1959–1960 рр......... 206
* Колгосп ім. Крупської Миронодолинської сільської ради депутатів
трудящих , с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району Донецької області. 33 од. зб., 1950–1965 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 04.06.1998)
* Колгосп ім. Калініна Степанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Степанівка Олександрівського району Донецької області. 46
од. зб.,1947–1965 рр. (до Олександрівського державного районного
архіву 04.06.1998)...................................................................................
Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Октябрь” Новоолександрівської сільської ради Олександрівського району Донецької області. 227 од. зб., 1950–2001 рр................................................... 208
* Колгосп “Іскра” Високопільскої сільської ради депутатів трудящих,
с. Некременне Олександрівського району Донецької області. 47 од. зб.,
1949–1965 рр. (до Олександрівського державного районного архіву
04.06.1998)
Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Нива”
Іверської сільської ради, с. Іверське Олександрівського району Донецької області. 272 од. зб., 1948–2002 рр........................................... 209
* Колгосп ім. Суворова Михайлівської сільської ради народних депутатів, с. Михайлівка Олександрівського району Донецької області.
123 од. зб., 1950–1982 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 04.06.1998)
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Виконавчий комітет Нікольської сільської ради народних депутатів,
с. Нікольське Олександрівського району Донецької області. 203 од. зб.,
1948–1980 рр............................................................................................ 92
Колгосп ім. Калініна Павлопільської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлопіль Будьоннівського району Сталінської області.
23 од. зб., 1943–1959 рр......................................................................... 208
Колгоспи Широкинської сільської ради депутатів трудящих Новоазовського району Донецької області (о.а.ф.). 61 од. зб., 1945–1964 рр... 208
* Відділ будівництва й експлуатації автомобільних доріг виконкому
Новоазовської районної ради депутатів трудящих, м. Новоазовськ Донецької області. 90 од. зб., 1954–1968 рр. (до Відділу будівництва й експлуатації автомобільних доріг виконкому Новоазовської районної ради
депутатів трудящих, м. Новоазовськ Донецької області 28.09.1988)
* Приазовський зоотехнічний технікум Головного управління підготовки сільськогосподарських кадрів Міністерства сільського господарства УРСР, с. Сопине Новоазовського району Донецької області.
130 од. зб.,1947–1971 рр. (до Новоазовського державного районного
архіву 07.05.2003)
Виконавчий комітет Білицької селищної ради депутатів трудящих,
смт.Білицьке міста Добропілля Донецької області. 76 од. зб., 1957–
1966 рр...................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Комунівської сільської ради народних депутатів,
с. Комуна Артемівського району Донецької області. 283 од. зб., 1943–
1985 рр...................................................................................................... 92
Радгосп ім. Кірова Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Володимирівка Артемівського району Донецької
області. 50 од. зб., 1956–1965 рр........................................................... 200
Донецька дослідна станція садівництва Українського науково-дослідного інституту садівництва, м. Артемівськ Донецької області.
40 од. зб., 1958–1965 рр......................................................................... 202
Колгосп “Ударник” Великошишівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Шапошникове Чистяківського району Сталінської області.
33 од. зб., 1943–1950 рр......................................................................... 208
Колгосп “Шахтар Донбасу” Великошишівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Шишівка Чистяківського району Сталін
ської області. 12 од. зб., 1944–1950 рр................................................. 208
Колгосп “Сталінський шлях” Великошишівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Терновий Чистяківського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1945–1950 рр............................................................. 208
Колгосп “Шлях до комунізму” Великошишівської сільської ради народних депутатів, с. Велика Шишівка Шахтарського району Донецької
області. 199 од. зб., 1950–1980 рр......................................................... 208
* Колгосп “Донецький” Нікішинської сільської ради народних депутатів, с. Розсипне Шахтарського району Донецької області. 105 од. зб., 1943–
1971 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
Колгосп ім. Куйбишева Ворошиловської сільської ради депутатів
трудящих, с. Пелагіївка Харцизького району Сталінської області.
11 од. зб., 1943–1948 рр......................................................................... 208
* Колгосп “Зоря комунізму” Золотарівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Золотарівка Амвросіївського району Донецької області.
56 од. зб., 1943–1965 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 25.07.1999)
Виконавчий комітет Орлово-Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексієво-Орлівка Шахтарського району Сталінської області. 13 од. зб., 1947–1958 рр...................................................................... 92
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Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих, смт.Білозерське Добропільської міськради Донецької області.
108 од. зб., 1957–1966 рр......................................................................... 91
* Відділ соціального забезпечення виконкому Добропільської міської ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області.
59 од. зб.,1963–1975 рр. (до Добропільського міського архіву
11.07.1994)
Донецьке обласне управління з друку виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 1447 од. зб.,
1964–1994 рр........................................................................................... 295
Костянтинівський районний комітет народного контролю, м. Костянтинівка Донецької області. 286 од. зб., 1965–1990 рр........................ 112
Дзержинська міжколгоспна будівельна організація, с. Новгородське
Дзержинського району Донецької області. 65 од. зб., 1956–1968 рр...219
Колгосп “Червона Дача” Зуївської сільської ради депутатів трудящих,
сел. Зуївка Харцизької міськради Донецької області. 104 од. зб., 1947–
1974 рр..................................................................................................... 208
Костянтинівське районне виробниче управління сільського господарства, м. Костянтинівка Донецької області. 118 од. зб., 1965–1969 рр....196
Інспекція закупівлі сільськогосподарської продукції виконкому Костянтинівської районної ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка
Донецької області. 13 од. зб., 1958–1962 рр........................................ 244
Колгосп “Авангард” Красноармійської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлопіль Новоазовського району Донецької області. 9 од. зб.,
1964–1966 рр........................................................................................... 208
Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Дебальцівської районної ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Сталінської
області. 16 од. зб., 1943–1960 рр........................................................... 186
* Відділ комунального господарства виконкому Дебальцівської міської
ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Донецької області. 49 од. зб.,
1952–1969 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
* Комбінат комунальних підприємств виконкому Дебальцівської міської ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Донецької області. 33 од. зб.,
1955–1965 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
Відділ народної освіти виконкому Дебальцівської міської ради народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 213 од. зб., 1961–
1984 рр.................................................................................................... 264
Дебальцівська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Дебальцеве Донецької області. 188 од. зб., 1943–1984 рр............. 254
Радгосп ім. Горького Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Дачне Великоновосілківського району Донецької області. 80 од. зб., 1950–1965 рр............................................................... 200
* Шахта “Селидівська-Південна” комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Селидове Донецької області. 218 од. зб., 1962–1971 рр. (до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
* Шахта “Україна” тресту “Селидоввугілля”, м. Українськ міста Селидове Донецької області. 128 од. зб., 1963–1966 рр. (до Селидівського
міського архіву 02.09.1988)
Виконавчий комітет Талаківської селищної ради народних депутатів,
смт.Талаківка Орджонікідзевського району міста Жданова Донецької
області. 312 од. зб., 1955–1982 рр...........................................................91
Комбінат “Ждановбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Жданов Донецької області. 409 од. зб., 1962–
1971 рр.................................................................................................... 221
* Ждановський завод сільськогосподарських машин Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
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м. Жданов Донецької області. 305 од. зб., 1945–1971 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
Планова комісія виконкому Костянтинівської міської ради депутатів
трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 122 од. зб., 1945–
1975 рр.................................................................................................... 126
Управління праці й зайнятості населення Донецької облдержадміністрації, м. Донецьк Донецької області. 1173 од. зб., 1951–2000 рр...... 307
Відділення Українського інформаційного агентства при Раді Міністрів
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 336 од. зб., 1946–1994 рр....... 295
Концерн “Азовмаш” Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України, м. Маріуполь Донецької
області. 2950 од. зб., 1958–1992 рр....................................................... 170
* Державний трест “Сантехелектромонтаж” комбінату житлового і
соцкультпобутового будівництва, м. Донецьк Донецької області. 740
од. зб.,1959–1982 рр. (до Державного тресту “Сантехелектромонтаж”
комбінату житлового і соцкультпобутового будівництва, м. Донецьк
Донецької області 25.09.1998)
* Будівельне управління №3 тресту “Краматорськжитлобуд”, м. Слов’янськ Донецької області. 132 од. зб., 1958–1973 рр. (до Слов’янського
міського архіву 15.05.1985)
Слов’янська міська інформаційно-обчислювальна станція державної
статистики Донецького облсатуправління, м. Слов’янськ Донецької
області. 308 од. зб., 1945–1981 рр......................................................... 128
Відділ народної освіти виконкому Слов’янської міської ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 172 од. зб., 1948–
1975 рр.................................................................................................... 264
Планова комісія виконкому Слов’янської міської ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 97 од. зб., 1947–1975 рр...... 126
Виконавчий комітет Миронівської селищної ради народних депутатів, смт. Миронівський Дебальцівської міськради Донецької області.
415 од. зб., 1954–1985 рр......................................................................... 91
Український філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту
гірської геомеханіки та маркшейдерської справи, м. Донецьк Донецької області. 572 од. зб., 1944–1980 рр................................................... 297
Донецьке державне обласне підприємство “Сортнасінняовоч”, м. Донецьк Донецької області. 481 од. зб., 1943–1998 рр........................... 202
* Колгосп ім. Шевченко Жданівської селищної ради депутатів трудящих, с. Шевченко Харцизької міськради Донецької області.
93 од. зб., 1949–1970 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 23.06.1997)
Відділ народної освіти виконкому Дружківської міської ради депутатів
трудящих, м. Дружківка Донецької області. 177 од. зб., 1946–1975 рр.....264
* Відділ соціального забезпечення виконкому Дружківської міської ради депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області.
92 од. зб.,1944–1975 рр. (до Дружківського міського архіву 04.07.1991)
Житлово-будівельний трест “Горлівськжитлобуд” комбінату “Донецькжитлобуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії
УРСР, м. Горлівка Донецької області. 621 од. зб., 1944–1980 рр....... 222
Шахта ім. Дзержинського Дзержинського виробничого об’єднання з
видобутку вугілля, м. Дзержинськ Донецької області. 641 од. зб., 1940,
1944, 1947–1982 рр................................................................................ 143
* Шахтоуправління №8 комбінату “Артемвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 118 од. зб., 1962–1967 рр. (до Дзержинського міського
архіву 17.10.1994)
Всесоюзне науково-виробниче об’єднання з гірничорятувальної справи “Респіратор” Всесоюзного управління воєнізованих гірничоряту-
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вальних частин Міністерства вугільної промисловості СРСР (о.а.ф.).
1142 од. зб., 1945–1989 рр..................................................................... 298
Донецький державний музично-педагогічний інститут ім. С. С. Прокоф’єва Міністерства культури УРСР, м. Донецьк Донецька область.
1390 од. зб., 1964–1990 рр..................................................................... 268
* Колгосп “Росія” Кіровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Торcьке Краснолиманського району Донецької області. 39 од. зб.,
1956–1976 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
25.05.1998)..............................................................................................
Виконавчий комітет Никифорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Никифорівка Артемівського району Сталінської області.
76 од. зб., 1944–1960 рр.......................................................................... 92
* Макіївське педагогічне училище Донецького обласного відділу народної освіти, м. Макіївка Донецької області. 78 од. зб., 1943–1966 рр.
(до Макіївського педагогічного училища Донецького обласного відділу народної освіти, м. Макіївка Донецької області 15.08.1988)
* Слов’янська районна міжколгоспна будівельна організація, м. Слов’янськ Донецької області. 34 од. зб., 1956–1966 рр. (до Слов’янської
районної міжколгоспної будівельної організації, м. Слов’янськ Донецької області 29.09.1988)
* Редакція газети “Маяк” Красноармійського міськкома КПУ і міськради депутатів трудящих, м. Красноармійськ Донецької області.
19 од. зб., 1962–1968 рр. (до Редакції газети “Маяк” Красноармійського міськкома КПУ і міськради депутатів трудящих, м. Красноармійськ
Донецької області 16.09.1988)
Донецька обласна контора Української республіканської контори Державного банку СРСР, м. Донецьк Донецької області. 2169 од. зб.,
1940, 1941, 1943–1993 рр....................................................................... 131
Планова комісія виконкому Амвросіївської районної ради народних
депутатів, м. Амвросіївка Донецької області. 144 од. зб., 1944–1964,
1971–1981, 1985–1990 рр....................................................................... 126
Спеціалізований трест “Донбасекскавація” будівельно-монтажного
комбінату “Укрважкспецбуд”, м. Донецьк Донецької області. 16 од. зб.,
1964–1981 рр........................................................................................... 222
* Амвросіївська птахофабрика Донецького тресту “Донецькптахопром”, м. Амвросіївка Донецької області. 91 од. зб., 1946–1965 рр.
(до Амвросіївського державного районного архіву 16.04.1984)
* Харцизька міжколгоспна інкубаторно-птахівницька станція, м. Харцизьк Донецької області. 48 од. зб.,1950–1963 рр. (до Амвросіївського
державного районного архіву 18.10.1993)...........................................
* Збагачувальна фабрика “Постниківська” комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 111 од. зб.,1956–1967 рр. (до
Шахтарського міського архіву 22.05.1989)..........................................
Харцизький сталедрото-канатний завод Міністерства чорної металургії України, м. Харцизьк Донецької області 809 од. зб., 1948–1993 рр.
169
* Відділ соціального забезпечення виконкому Артемівської міської
ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 50 од. зб.,
1949–1975 рр. (до Відділу соціального забезпечення виконкому Артемівської міської ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької
області 25.05.1989)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Кіровської районної
ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 220 од. зб., 1949–
1974 рр. (до Відділу соціального забезпечення виконкому Кіровської
районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області
20.05.1996)
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* Артемівське педагогічне училище Донецького обласного відділу
народної освіти, м. Артемівськ Донецької області. 89 од. зб., 1946–
1971 рр. (до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
Слов’янський енергобудівний технікум управління навчальних закладів Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Слов’янськ
Донецької області. 84 од. зб., 1956–1972 рр........................................ 271
* Слов’янське спеціалізоване управління тресту “Донбаспромхіммонтаж”, м. Слов’янськ Донецької області. 81 од. зб., 1941–1967 рр. (до
Слов’янського міського архіву 13.09.1989)
Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим
навчанням №12 ім. Двічі Героя Радянського Союзу Н. І. Семейко
Слов’янського міського відділу народної освіти, м. Слов’янськ Донецької області. 124 од. зб., 1947–1980 рр........................................... 277
* Відділ соціального забезпечення виконкому Слов’янської міської
ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 102 од. зб.,
1947–1974 рр. (до Слов’янського міського архіву 13.09.1989)
Відділ капітального будівництва виконкому Селидівської районної
ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області. 26 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 214
Відділ капітального будівництва виконкому Селидівської міської ради
народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 180 од. зб., 1963–
1980 рр.................................................................................................... 214
Планова комісія виконкому Селидівської міської ради народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 146 од. зб., 1963–1980 рр...... 126
Трест “Макбуд” комбінату “Донецькважбуд”, м. Макіївка Донецької
області. 191 од. зб., 1944–1967 рр......................................................... 222
* Шахта “Новобутовка” комбінату “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 166 од. зб., 1943–1967 рр. (до Шахти ім. ХХУ з’їзду
КПРС м. Макіївка 12.04.1988)
Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кам’янка Тельманівського району Сталінської області. 144 од. зб.,
1944–1960 рр............................................................................................ 92
* Колгосп “Серп і молот” Гринтальської сільської ради депутатів
трудящих, с. Богданівка Тельманівського району Донецької області.
104 од. зб.,1943–1978 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп ім. Петровського Луковської сільської ради народних депутатів, с. Шевченко Тельманівського району Донецької області.
133 од. зб., 1947–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
Колгосп ім. Молотова Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Тельманівського району Сталінської області.
30 од. зб., 1943–1955 рр......................................................................... 208
Відділ соціального забезпечення виконкому Центрально-Міської
районної ради депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області.
153 од. зб., 1944–1971 рр....................................................................... 310
Виконавчий комітет Розівської сільської ради народних депутатів,
с. Розівка Ясинуватського району Донецької області. 292 од. зб., 1947–
1985 рр..................................................................................................... 92
* Колгосп “Дружба” Новоандріївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоандріївка Волноваського району Донецької області.
60 од. зб., 1944–1963 рр. (до Волноваського державного районного архіву 19.10.1995)
* Колгосп ім. 18-го партз’їзду Єгорівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Єгорівка Волноваського району Донецької області.
16 од. зб.,1953–1960 рр. (до Волноваського державного районного
архіву 19.10.1995)
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* Колгосп ім. Куйбишева Високопільскої сільської ради депутатів трудящих, с. Золоті Ставки Олександрівського району Донецької області.
22 од. зб., 1950–1965 рр. (до Олександрівського державного районного
архіву 04.06.1998)
* Колгосп ім. Шевченко Яковлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Староварварівка Олександрівського району Донецької області.
44 од. зб., 1947–1965 рр. (до Олександрівського державного районного
архіву 04.06.1998)
* Колгосп “Ленінський шлях” Високопільскої сільської ради депутатів
трудящих, с. Високопілля Олександрівського району Донецької області. 27 од. зб., 1958–1964 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 04.06.1998)
* Колгосп ім. Кірова Самарської сільської ради депутатів трудящих,
с. Новомихайлівка Олександрівського району Донецької області.
30 од. зб., 1952–1965 рр. (до Олександрівського державного районного
архіву 04.06.1998)
Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Самарські
ставки”, с. Весела Гора Олександрівського району Донецької області
197 од. зб., 1944-2002 рр........................................................................ 209
Виконавчий комітет Спасько-Михайлівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району Сталін
ської області. 12 од. зб., 1945–1959 рр...................................................92
*****
Міське ПТУ №18 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Донецьк Донецької області. 46 од. зб., 1943–1976 рр.................... 275
Красно-Гришинська машинно-тракторна станція (МТС), хутір Новопустинка Селидівського району Сталінської області. 32 од. зб., 1944–
1958 рр.................................................................................................... 206
* Міське ПТУ №35 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Горлівка Донецької області. 109 од. зб., 1945–1965 рр. (до Горлів
ського міського архіву 02.04.1991)
Великоновосілківська районна інформаційно-обчислювальна станція
держстатистики Донецького облсатуправління, смт. Велика Новосілка
Великоновосілківського району Донецької області. 769 од. зб., 1943–
1986 рр.................................................................................................... 128
Відділ культури виконкому Великоновосілківської районної ради народних депутатів, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського
району Донецької області. 249 од. зб., 1949, 1953–1986 рр............... 283
Відділ народної освіти виконкому Великоновосілківської районної
ради народних депутатів, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 365 од. зб., 1948–1984 рр................. 264
* Радгосп ім. 18-го партз’їзду Донецького виробничо-аграрного
об’єднання з садівництва і виноробній промисловості, сел. Зелений
Гай Великоновосілківського району Донецької області. 134 од. зб.,
1944–1984 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 16.01.1996)
* Редакція міської газети “Краматорська правда” – орган міськкому
КПУ і міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької
області. 48 од. зб., 1947–1976 рр. (до Краматорського міського архіву
25.04.1991)
Краматорський міський комітет народного контролю, м. Краматорськ
Донецької області. 332 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Донецький державний шахтоспецмонтажний трест з автоматизації і
налагодженню устаткування у вугільній промисловості “Донецьквуглеавтоматика” енергомеханічного управління Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1288 од. зб.,
1955–1985 рр.......................................................................................... 149
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Державний племінний вівчарський завод ім. Рози Люксембург управління тваринництва Міністерства сільського господарства СРСР,
м. Новоазовськ Донецької області. 464 од. зб., 1943–1984 рр........... 209
Центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Красний
Лиман Донецької області. 165 од. зб., 1958–1975 рр.......................... 254
* Птахофабрика “Правдинська” Донецького обласного спецтресту
птахофабрик і птахорадгоспів “Донецькптахопром”, с. Новомиколаївка Слов’янського району Донецької області. 72 од. зб., 1944–1971 рр.
(до Птахофабрики “Правдинська” Донецького обласного спецтресту
птахофабрик і птахорадгоспів “Донецькптахопром”, с. Новомиколаївка Слов’янського району Донецької області 29.09.1988)
Державний трест “Слов’янськсільбуд” Головного східного управління “Головсхідсільбуд” Міністерства сільського будівництва УРСР,
м. Слов’янськ Донецької області. 227 од. зб., 1964–1982 рр............. 222
Виконавчий комітет Новодонецької селищної ради народних депутатів, смт. Новодонецьке Добропільської міськради Донецької області.
355 од. зб., 1960–1985 рр......................................................................... 91
* Відділ соціального забезпечення виконкому Добропільської районної ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області. 59 од.
зб., 1954–1975 рр. (до Добропільського державного районного архіву
10.06.1991)
Відділ соціального забезпечення виконкому Дзержинської районної
ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 36 од. зб.,
1946–1962 рр.......................................................................................... 310
* Шахта №1-2 “Червоний Жовтень” тресту “Орджонікідзевугілля”,
м. Єнакієве Донецької області. 117 од. зб., 1945–1962 рр. (до Єнакієв
ського міського архіву 20.07.1989)
Будівельно-монтажний трест “Ждановсільбуд” Донецького обласного
кооперативного державного об’єднання з агропромислового будівництва, м. Жданов Донецької області. 1283 од. зб., 1951–1987 рр.......... 222
* Відділ соціального забезпечення виконкому Орджонікідзевської
районної ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області.
95 од. зб., 1944–1975 рр. (до Маріупольського міського архіву
06.08.1990)
* Ждановський механічний завод Міністерства будівельного і комунального машинобудування СРСР, м. Жданов Донецької області.
330 од. зб., 1947–1974 рр. (до Ждановського механічного заводу Міністерства будівельного і комунального машинобудування СРСР, м. Жданов Донецької області 28.10.1988)
* Державний союзний радіаторний завод Головного управління з виробництва автомобільних агрегатів Міністерства автомобільної промисловості СРСР, м. Жданов Донецької області. 281 од. зб., 1943–
1975 рр. (до Маріупольського міського архіву 16.05.1991)
Донецьке виробниче об’єднання плодоовочевого господарства Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області. 2643 од. зб., 1954–1984 рр........................................................... 199
Артемівське районне виробниче управління сільського господарства,
м. Артемівськ Донецької області. 371 од. зб., 1962–1966 рр............. 196
Колгосп ім. Леніна Краснопахарської сільської ради депутатів трудящих, с. Красний Пахар Артемівського району Сталінської області.
13 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Планова комісія виконкому Краматорської міської ради народних депутатів, м. Краматорськ Донецької області. 309 од. зб., 1945–1986 рр. 126
Середнє міське ПТУ №14 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Краматорськ Донецької області. 138 од. зб., 1943–
1980 рр.................................................................................................... 275
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Макіївський міський комітет народного контролю, м. Макіївка Донецької області. 585 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Завод неплавильних твердих сплавів тресту “Союзтвердосплав”,
м. Торез Донецької області. 405 од. зб., 1965–1985 рр....................... 168
* Колгосп “Червона Україна” Григорівської сільської ради депутатів
трудящих, с. Богданівка Артемівського району Донецької області.
23 од. зб.,1958–1965 рр. (до Артемівського державного районного архіву 25.05.1999)
Слов’янський районний комітет народного контролю, м. Слов’янськ
Донецької області. 345 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
*****
Відділ культури виконкому Дебальцівської міської ради народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 132 од. зб., 1960–1984 рр....283
Дебальцівський міський комітет народного контролю, м. Дебальцеве
Донецької області. 258 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
* Костянтинівське медичне училище Донецького облздраввідділу,
м. Костянтинівка Донецької області.. 136 од. зб.,1944–1975 рр. (до
Костянтинівського міського архіву 13.07.1990)
Дебальцівська міська інспектура державної статистики Донецького
облсатуправління, м. Дебальцеве Донецької області. 173 од. зб., 1947–
1984 рр.................................................................................................... 128
* Володарський районний комітет профспілки робітників та службовців сільського господарства і заготівель, смт. Володарське Володарського району Донецької області. 103 од. зб., 1965–1975 рр. (до
Володарського державного районного архіву 02.06.1993)
Обласне правління науково-технічного товариства будівельної індустрії СРСР, м. Донецьк Донецької області. 77 од. зб., 1963–1972 рр.... 346
Виконавчий комітет Української міської ради народних депутатів
м. Українськ міста Селидове Донецької області. 269 од. зб., 1963–
1983 рр......................................................................................................88
Відділ культури виконкому Добропільської районної ради депутатів
трудящих, м. Добропілля Донецької області. 48 од. зб., 1967–1970 рр.....283
Виконавчий комітет Святогорівської селищної ради народних депутатів, смт. Святогорівка Добропільського району Донецької області.
215 од. зб., 1966–1980 рр......................................................................... 91
* Першотравневий державний лісовий розплідник Володарського територіального колгоспно-радгоспного управління, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 60 од. зб., 1958–
1977 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 13.04.1988)
* Першотравневе районне об’єднання “Сільгосптехніка” Донецького
обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, с. Ялта Першотравневого
району Донецької області. 78 од. зб., 1961–1976 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 07.06.1989)
Ялтинська ремонтно-технічна станція (РТС), с. Ялта Першотравневого району Сталінської області. 10 од. зб., 1959–1961 рр.................... 206
Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Олександрівського району Донецької області.
67 од. зб., 1947–1965 рр.......................................................................... 92
Виконавчий комітет Іверської сільської ради народних депутатів,
с. Іверське Олександрівського району Донецької області. 350 од. зб.,
1947–1980 рр........................................................................................... 92
* Хацапетівське шахтоуправління №1 тресту “Орджонікідзевугілля”,
м. Єнакієве Донецької області. 94 од. зб., 1944–1963 рр. (до Єнакієв
ського міського архіву 20.07.1989)
* Вуглегорська збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Вуглегорськ міста Єнакієве Донецької області. 80 од. зб.,
1956–1969 рр. (до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
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* Відділ соціального забезпечення виконкому Дзержинської міської
ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 62 од. зб.,
1963–1975 рр. (до Дзержинського міського архіву 13.08.1990)
* Дзержинський гірничий технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Дзержинськ
Донецької області. 109 од. зб., 1963–1975 рр. (до Дзержинського міського архіву 27.06.1988)
* Редакція міської газети “Дзержинський шахтар” – орган Дзержин
ського міському КПУ і виконкому міськради депутатів трудящих,
м. Дзержинськ Донецької області. 15 од. зб., 1965–1968 рр. (до Дзержинського міського архіву 27.06.1988)
Дзержинське медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Дзержинськ Донецької області. 70 од. зб., 1964–1974 рр........................... 273
Районна інспектура державної статистики Донецького облсатуправління, м. Харцизьк Донецької області. 109 од. зб., 1944–1962 рр..... 128
Амвросіївське шахтоуправління тресту “Сталінмісцеввугілля”,
смт. Троїцько-Харцизьк Харцизького району Сталінської області. 80
од. зб., 1944–1958 рр.............................................................................. 143
* Шахтоуправління №4 “Давидівське” тресту “Октябрьвугілля”,
м. Кіровське міста Харцизька Донецької області. 243 од. зб., 1955–
1968 рр. (до Шахтоуправління “Рассвет” в/о “Октябрьвугілля” м. Кіровське Донецької області 26.12.1988)
Новогригорівська птахофабрика Донецького спеціалізованого тресту
птахофабрик і птахорадгоспів “Донецькптахопром”, смт. Новогригорівка Костянтинівського району Донецької області. 32 од. зб., 1965–
1970 рр.................................................................................................... 205
Управління житлового господарства виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 1060 од. зб.,
1964–1992 рр.......................................................................................... 225
* Донецька птахофабрика Донецького обласного спеціалізованого
тресту птахофабрик і птахорадгоспів “Донецькптахопром”, с. Рівнопіль Волноваського району Донецької області. 79 од. зб.,1944–1965
рр. (до Волноваського державного районного архіву 10.04.1989)
Відділ культури виконкому Волноваської районної ради депутатів трудящих, м. Волноваха Донецької області. 93 од. зб., 1953–1973 рр.......283
Український заочний будівельний технікум Міністерства будівництва
підприємств важкої індустрії СРСР, м. Донецьк Донецької області.
158 од. зб., 1958–1975 рр....................................................................... 271
Народний суд Пролетарського району міста Донецька Донецької області. 48 од. зб., 1961–1974 рр............................................................... 117
Сніжнянська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Сніжне Донецької області. 171 од. зб., 1966–1976 рр.................... 254
Обласна станція захисту рослин Донецького обласного управління
сільського господарства, м. Донецьк Донецької області. 59 од. зб.,
1951–1968 рр.......................................................................................... 203
* Відділ соцзабезпечення виконкому Костянтинівської районної ради
депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 73 од. зб.,
1965–1975 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву
28.05.1990)
* Будівельне управління №4 тресту “Артемшахтобуд”, м. Карло-Лібкнехтівськ міста Артемівська Донецької області. 100 од. зб., 1953–
1971 рр. (до Артемівського міського архіву 09.09.1991)
* Красноармійський міський комітет профспілки медичних працівників, м. Красноармійськ Донецької області. 19 од. зб., 1964–1968 рр. (до
Красноармійської центральної районної лікарні 22.05.1996)
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Районна інспектура держстатистики Сталінського обласного статуправління, с. Сергіївка Андріївського району Сталінської області.
24 од. зб., 1943–1953 рр......................................................................... 128
Планова комісія виконкому Андріївської районної ради депутатів
трудящих, с. Сергіївка Андріївського району Сталінської області.
21 од. зб., 1955–1958 рр......................................................................... 126
Відділ народної освіти виконкому Андріївської районної ради депутатів трудящих, с. Сергіївка Андріївського району Сталінської області.
13 од. зб., 1950–1958 рр......................................................................... 264
Відділ культури виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 138 од. зб., 1953–1973 рр...283
Краматорський науково-дослідний і проектно-технологічний інститут
машинобудування Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ Донецької області. 1690 од. зб., 1956–
1983 рр.................................................................................................... 299
Радгосп “Ясногорівський” Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, м. Краматорськ Донецької області. 253 од. зб.,
1950–1974 рр.......................................................................................... 200
Міська інспектура державної статистики Донецького обласного статуправління, м. Донецьк Донецької області. 916 од. зб., 1945–1981 рр.....128
* Відділ соцзабезпечення виконкому Калінінської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 50 од. зб.,1947–1966 рр.
(до Відділу соцзабезпечення виконкому Калінінської районної ради
депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області 07.04.1996)
Куйбишевське шахтобудівне управління №3 тресту “Донецьквуглебуд”, м. Донецьк Донецької області. 256 од. зб., 1943–1973 рр......... 222
Прокуратура Кіровського району міста Донецька Донецької області.
48 од. зб., 1945–1968 рр......................................................................... 119
* Донецький заочний гірничий технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк
Донецької області. 95 од. зб.,1956–1970 рр. (до Донецького гірничого
технікуму 06.09.2002)
* Відділ головного архітектура виконкому Новоазовської районної
ради депутатів трудящих, м. Новоазовськ Донецької області. 117 од. зб.,
1963–1971 рр. (до Відділу головного архітектора виконкому Новоазовської районної ради депутатів трудящих, м. Новоазовськ Донецької
області 28.09.1988)
* Виробниче об’єднання шахтної геології і технічного буравлення “Укрвуглегеологія” Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 1514 од. зб., 1959–1986 рр. (до Виробничого об’єднання шахтної геології і технічного буравлення “Укрвуглегеологія” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк
Донецької області 08.06.1998)
Виконавчий комітет Дронівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Дронівка Артемівського району Сталінської області. 73 од. зб.,
1943–1959 рр............................................................................................ 92
Колгосп ім. Ворошилова Ворошилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ворошилівка Ямського району Сталінської області. 28 од. зб.,
1943–1958 рр.......................................................................................... 208
* Колгосп “Донбас” Краснесільської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Артемівського району Донецької області. 24 од. зб.,
1958–1965 рр. (до Артемівського районного архіву 25.05.1999)
Колгосп “Культпоказчик” Скелеватської сільської ради депутатів трудящих, с. Нижньо-Лозове Єнакієвського району Сталінської області.
16 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
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* Колгосп ім. 40-річчя Жовтня Краснесільської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Артемівського району Сталінської області.
29 од. зб., 1946–1958 рр. (до Артемівського районного архіву 25.05.1999)
Колгосп ім. Сталіна Ямської сільської ради депутатів трудящих,
с. Черногорівка Ямського району Сталінської області. 22 од. зб., 1948–
1957 рр.................................................................................................... 208
Колгосп ім. Сталіна Пилипчатинської сільської ради депутатів трудящих, хутір Новоатаманський Артемівського району Сталінської області. 19 од. зб., 1943–1950 рр.................................................................... 208
* Ямська районна спілка споживчих товариств, смт. Яма Ямського
району Сталінської області. 40 од. зб., 1944–1956 рр. (до Артемівського державного районного архіву 25.07.2003)
Фінансовий відділ виконкому Шахтарської районної ради депутатів
трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 658 од. зб., 1945–1975 рр....130
Обласна Рада Всесоюзного добровільного спортивного товариства
“Трудові резерви”, м. Донецьк Донецької області. 346 од. зб., 1949–
1976 рр.................................................................................................... 261
Радгосп “Радянська Донеччина” Донецького виробничо-аграрного
об’єднання з садівництва і виноробній промисловості, с. Сонцеве Старобешівського району Донецької області. 130 од. зб., 1965–1983 рр.....200
Міський комітет профспілки працівників держустанов, м. Дебальцеве
Донецької області. 22 од. зб., 1960–1966 рр........................................ 344
Міський комітет профспілки медичних працівників, м. Дебальцеве
Донецької області. 58 од. зб., 1958–1968 рр........................................ 344
Міський комітет профспілки працівників культури, м. Дебальцеве Донецької області. 39 од. зб., 1961–1968 рр............................................. 344
Міський комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, м. Дебальцеве Донецької області. 36 од. зб., 1960–
1967 рр.................................................................................................... 344
Планова комісія виконкому Дебальцівської міської ради народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 90 од. зб., 1961–1986 рр....126
* Колгосп “Росія” Михайлівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Михайлівка Тельманівського району Донецької області. 40 од. зб.,
1957–1969 рр. (до Тельманівського державного районного архіву
19.05.1997)
* Колгосп ім. Шевченко Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Греково-Олександрівка Тельманівського району Донецької
області. 41 од. зб., 1962–1968 рр. (до Тельманівського державного
районного архіву 19.05.1997)
Обласна травматологічна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 199 од. зб., 1953–1974, 1976–1984 рр....... 256
Обласне
об’єднання
заготівлі
племінної
худоби
“Облплемхудоб’єднання” Міністерства сільського господарства, м.
Донецьк Донецької області. 118 од. зб., 1949–1968 рр....................... 199
Науково-дослідний інститут чорної металургії Міністерства чорної
металургії УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1541 од. зб., 1960–
1985 рр.................................................................................................... 299
* Відділ соціального забезпечення виконкому Шахтарської районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області.
156 од. зб., 1948–1975 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 24.05.1989)
Колгосп “Червона Зоря” Криворізької сільської ради депутатів трудящих, с. Новокриворіжжя Добропільського району Сталінської області.
16 од. зб., 1944–1950 рр......................................................................... 208
Виконавчий комітет Улянівської сільської ради народних депутатів,
с. Улянівка Красноармійського району Донецької області. 236 од. зб.,
1954–1985 рр............................................................................................92
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* Колгосп “Зоря комунізму” Улянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Миролюбівка Красноармійського району Донецької області. 51 од. зб., 1965–1971 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
** Колгосп ім. 2-го партз’їзду Срібненської сільської ради депутатів
трудящих, с. Срібне Селидівського району Сталінської області. 24 од.
зб., 1950–1958 рр. до ф. Р-3738
** Колгосп ім. Урицького Срібненської сільської ради депутатів трудящих, с. Ясенове Красноармійського району Донецької області.
62 од. зб.,1954–1976 рр. до ф. Р-3738...................................................
* Відділ соцзабезпечення виконкому Іллічевської районної ради депутатів трудящих міста Жданова Донецької області. 62 од. зб., 1947–
1975 рр. (до Маріупольського міського архіву 06.08.1990)
Управління капітального будівництва виконкому Ждановської міської
ради народних депутатів, м. Жданов Донецької області. 260 од. зб.,
1959–1982 рр.......................................................................................... 214
Виконавчий комітет Великоновосілківської районної ради народних
депутатів, смт.Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 708 од. зб., 1943–1985 рр............................................. 85
Радгосп “Каракубський” Донецького спеціалізованого тресту радгоспів з виробництва м’яса на промисловій основі, с. Роздольне Старобешівського району Донецької області. 201 од. зб., 1962–1983 рр... 200
Виконавчий комітет Костянтинопільської сільської ради народних депутатів, с. Костянтинопіль Великоновосілківського району Донецької
області. 299 од. зб., 1944–1985 рр........................................................... 92
* Молочно-м’ясний радгосп “Керменчик” Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, сел. Октябрське Великоновосілківського району Донецької області. 68 од. зб., 1943–1967 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 05.12.1995)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Великоновосілківської
районної ради депутатів трудящих, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 105 од. зб., 1950–1976 рр.
(до Великоновосілківського державного районного архіву 07.08.1989)
* Слов’янський міський комітет профспілки медичних працівників, м. Слов’янськ Донецької області. 133 од. зб., 1946–1980 рр. (до
Слов’янського міського архіву 13.04.1992)
Племінний радгосп “Гірник №2” Сталінського обласного управління радгоспів, сел. радгоспу “Гірник №2” Добропільського району
Сталінської області. 30 од. зб., 1943–1956 рр...................................... 200
Обласна психоневрологічна клінічна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 374 од. зб., 1943–1972 рр......... 256
* Будівельне управління №6 тресту “Донмашбуд”, м. Дружківка Донецької області. 96 од. зб., 1945–1964 рр. (до Будівельного управління
№6 тресту “Донмашбуд”, м. Дружківка Донецької області 08.09.1989)
Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут вибуховозахищеного і рудничного електроустаткування Технічного управління Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 706 од. зб., 1957–
1984 рр.................................................................................................... 299
Волноваський районний комітет народного контролю, м. Волноваха
Донецької області. 369 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
*****
Уповноважений Міністерства заготівель по Харцизькому району,
м. Харцизьк Сталінської області. 27 од. зб., 1943–1954 рр................ 243
Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому Харцизької районної ради депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 19 од. зб., 1947–1961 рр............................................................... 186
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Шахта №35-35 біс тресту “Октябрвугілля”, смт.Широке міста Харцизька Донецької області. 201 од. зб., 1944–1964 рр.......................... 143
* Шахтоуправління №1 “Давидівське” тресту “Октябрвугілля”, м. Кіровське міста Харцизька Донецької області. 283 од. зб., 1956–1969 рр.
(до Шахтоуправління “Рассвет” тресту “Октябрвугілля”, м. Кіровське
міста Харцизька Донецької області 26.12.1988)
Троїцько-Харцизьке шахтоуправління Орловського обласного управління місцевої паливної промисловості, смт. Троїцько-Харцизьк Харцизького району Сталінської області. 44 од. зб., 1945–1956 рр......... 143
Харцизьке шахтоуправління тресту “Сталінмісцеввугілля”, м. Харцизьк Сталінської області. 22 од. зб., 1944–1954 рр........................... 143
Прокуратура Куйбишевського району міста Донецька Донецької області. 21 од. зб., 1959–1969 рр............................................................... 119
Брикетна фабрика “Донецька” тресту “Донецьквуглезбагачення”,
м. Донецьк Донецької області. 173 од. зб., 1960–1973 рр.................. 144
Донецьке медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, м.
Донецьк Донецької області. 143 од. зб., 1946–1948, 1950–1980 рр... 274
Виконавчий комітет Карло-Лібкнехтівської міської ради народних депутатів, м. Карло-Лібкнехтівськ міста Артемівська Донецької області.
358 од. зб., 1965–1985 рр......................................................................... 87
* Артемівський загальнотехнічний факультет Українського заочного
політехнічного інституту Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Артемівськ Донецької області. 31 од. зб., 1962–1968 рр.
(до Артемівського міського архіву 28.07.1988)
* Центральна збагачувальна фабрика “Росія” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Новогродівка міста Селидове Донецької області.
229 од. зб., 1962–1971 рр. (до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
* Центральна збагачувальна фабрика “Україна” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Українськ міста Селидове Донецької області. 195 од. зб.,
1963–1971 рр. (до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
* Центральна збагачувальна фабрика “ Селидівська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м Селидове Донецької області. 208 од. зб., 1961–
1971 рр. (до Селидівського міського архіву 30.01.1990)
Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, смт. Курахівка міста Селидове Донецької області.
156 од. зб., 1963–1971 рр....................................................................... 145
7-а державна нотаріальна контора відділу юстиції Донецького облвиконкому, м. Донецьк Донецької області. 33 од. зб., 1959–1969 рр.... 126
Відділ культури виконкому Старобешівської районної ради депутатів
трудящих, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 45 од. зб., 1963–1968 рр............................................................... 283
Всесоюзний науково-дослідний інститут реактивів і хімічно чистих
матеріалів для електронної техніки Всесоюзного об’єднання промисловості хімічних реактивів і особливо чистих речовин Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області.
1580 од. зб., 1959–1987 рр..................................................................... 300
Обласна клінічна лікарня ім. Калініна Донецького обласного відділу
охорони здоров’я, м. Донецьк Донецької області. 681 од. зб., 1943–
1983 рр.................................................................................................... 256
1-а державна нотаріальна контора відділу юстиції Донецького облвиконкому, м. Донецьк Донецької області. 57 од. зб., 1954–1975 рр.... 125
* Відділ соцзабезпечення виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Донецьк Донецької області. 105 од. зб.,1950–
1976 рр. (до Відділу соцзабезпечення виконкому Ленінської районної
ради депутатів трудящих м. Донецьк Донецької області 06.06.1996)
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* Шахтоуправління №14–15 “Піски” тресту “Куйбишеввугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 55 од. зб., 1946–1954 рр. (до Шахтоуправління “Куйбишевське” Донецьке виробниче об’єднання по видобутку вугілля 28.01.1994)
* Новокіндратівська центральна збагачувальна фабрика тресту Донецьквуглезбагачення”, м. Горлівка Донецької області. 242 од. зб.,
1951–1971 рр. (до Горлівського міського архіву 05.06.1989)
* Шахта №11-біс тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка Донецької
області. 38 од. зб., 1944–1962 рр. (до Шахти ім. Гагаріна м. Горлівка
28.07.1988)
* Шахта №6-7 “Микитівка” тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка
Донецької області. 83 од. зб., 1948–1963 рр. (до Шахти ім. Гагаріна,
м. Горлівка 03.08.1988)
Авдіївський коксохімічний завод ім. 50-річчя СРСР Республіканського промислового об’єднання коксохімічних підприємств Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Авдіївка Ясинуватської міськради Донецької області. 2069 од. зб., 1960–1985 рр................................................. 174
Планова комісія виконкому Ясинуватської районної ради народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 68 од. зб., 1965–1979 рр.........126
Овочебаштанна дослідна станція Українського науково-дослідного
інституту овочівництва і баштанництва, сел. Опитне Ясинуватського
району Донецької області. 299 од. зб., 1936, 1937, 1940–1980 рр..... 201
Виконавчий комітет Білицької міської ради народних депутатів трудящих, м. Білицьке міста Добропілля Донецької області. 295 од. зб.,
1965–1985 рр............................................................................................87
Відділ капітального будівництва виконкому Добропільської районної
ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області. 14 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 214
Гідрорудник “Піонер” тресту “Гідровугілля”, смт. Новодонецьке міста
Добропілля Донецької області. 135 од. зб., 1961–1965 рр................. 143
* Відділ соціального забезпечення виконкому Амвросіївської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Донецької області.
78 од. зб.,1944–1969 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 17.04.1989)
Радгосп “Іловайськ” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, м. Іловайськ міста Харцизька Донецької області. 117 од. зб., 1947–1974 рр............................................................. 200
Радгосп “Нижньокринський” Донецького виробничо-аграрного
об’єднання з садівництва і виноробній промисловості, сел. Нижньокринське Амвросіївського району Донецької області. 164 од. зб., 1945–
1983 рр.................................................................................................... 200
Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради народних депутатів,
с. Михайлівка Олександрівського району Донецької області. 222 од. зб.,
1950–1981 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Олександрівської селищної ради народних депутатів, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 335 од. зб., 1965–1987 рр................................................................... 91
* Колгосп “Зоря комунізму” Мирнодолинської сільської ради депутатів трудящих, с. Мирна Долина Олександрівського району Донецької області. 46 од. зб., 1951–1969 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 04.06.1998)
Виконавчий комітет Піддубненської сільської ради народних депутатів, с. Піддубне Великоновосілківського району Донецької області.
227 од. зб., 1960–1985 рр.........................................................................92
* Колгосп “Дружба” Зеленопільскої сільської ради народних депутатів,
с. Зелене Поле Великоновосілківського району Донецької області.
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106 од. зб.,1958–1982 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 26.12.1995)
Виконавчий комітет Криничанської селищної ради народних депутатів, смт.Кринична Совєтського району міста Макіївки Донецької області. 609 од. зб., 1946–1985 рр............................................................... 91
* Макіївський завод шахтної автоматики науково-виробничого
об’єднання “Автоматміськмаш” Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Макіївка Донецької області. 172 од. зб., 1962–1970 рр.
(до Макіївського заводу шахтної автоматики науково-виробничого
об’єднання “Автоматміськмаш” Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Макіївка Донецької області 15.08.1988)
Прокуратура міста Донецька Донецької області. 84 од. зб., 1945–
1973 рр.................................................................................................... 119
* Колгосп ім. 23-го з’їзду КПРС Курахівської міськради, м. Курахове
Мар’їнського району Донецької області. 13 од. зб., 1967–1969 рр. (до
Мар’їнського державного районного архіву 15.04.1998)
* Дзержинське державне музичне училище Донецького обласного управління культури, м. Дзержинськ Донецької області. 28 од. зб., 1965–
1968 рр. (до Дзержинського міського архіву 27.06.1988)
Планова комісія виконкому Дзержинської міської ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 62 од. зб., 1963–1975 рр....126
* Красноармійський міський комітет профспілки працівників культури, м. Красноармійськ Донецької області. 5 од. зб., 1964–1969 рр. (до
Красноармійського міського архіву 22.05.1996)
* Редакція газети “Нове життя” – орган Старобешівського райкому
КПУ і райради депутатів трудящих, смт. Старобешеве Старобешів
ського району Донецької області. 16 од. зб., 1963–1969 рр. (до Старобешівського державного районного архіву 04.02.1985)
* Сніжнянський міський комітет профспілки медичних працівників,
м. Сніжне Донецької області. 115 од. зб., 1963–1976 рр. (до Сніжнян
ського міського архіву 21.04.1993)
Красноармійський районний комітет народного контролю, м. Красноармійськ Донецької області. 202 од. зб., 1963–1990 рр...................... 112
* Колгосп ім. Ілліча Іванівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Іванівка Красноармійського району Донецької області. 86 од. зб.,
1951–1969 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
* Колгосп “Новий шлях” Улянівської сільської ради депутатів трудящих, хутір Заяча Балка Красноармійського району Сталінської області. 13 од. зб., 1944–1950 рр. (до Красноармійського міського архіву
17.06.1997)
Колгосп ім. Шевченко Улянівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Улянівка Красноармійського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1944–1950 рр.......................................................................................... 208
Колгосп “Соціалістична праця” Улянівської сільської ради депутатів
трудящих, хутір Заяча Балка Красноармійського району Сталінської
області. 14 од. зб., 1919, 1945–1950 рр................................................. 208
Донецький науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Донецьк Донецької області. 1175 од. зб., 1939, 1946–1982 рр................................................. 301
Об’єднання з інвестицій у житлово-цивільному будівництві Донецької
області “Донінвестбуд” Донецької обласної держадміністрації, м. Донецьк Донецької області. 1561 од. зб., 1959–1993 рр......................... 213
** Виконком Шахтарської районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 138 од. зб., 1965–1969 рр. до ф. Р-4563
Новоазовське районне об’єднання “Сільгосптехніка” Донецького обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Новоазовськ Донецької області. 76 од. зб., 1961–1975 рр............................................................... 206
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* Редакція газети “Прапор індустрії” - орган Костянтинівського райкому КПУ і райради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької
області. 38 од. зб.,1947–1969 рр. (до Костянтинівського міського архіву
13.07.1990)
Відділ культури виконкому Костянтинівської районної ради депутатів
трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 125 од. зб., 1965–
1975 рр.................................................................................................... 283
Виконавчий комітет Пилипчатинської сільської ради депутатів трудящих, с. Пилипчатине Артемівського району Сталінської області.
15 од. зб., 1943–1954 рр........................................................................... 92
* Будівельно-монтажний трест “Ждановжитлобуд” державного будівельно-монтажного комбінату “Ждановбуд”, м. Жданов Донецької області. 330 од. зб., 1960–1975 рр. (до Маріупольського міського архіву
08.08.1992)
Виконавчий комітет Малоіллінівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Малоіллінівка Артемівського району Донецької області.
81 од. зб., 1943–1962 рр........................................................................... 91
Донецьке обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів Головного управління стінових і в’язких матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 955 од. зб., 1965–1984 рр.................................................................. 154
Колгосп ім. Чапаєва Скельовської сільської ради депутатів трудящих,
с. Скельове Єнакієвського району Сталінської області. 20 од. зб., 1943–
1956 рр.................................................................................................... 208
* Відділ торгівлі виконкому Слов’янської міської ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 131 од. зб., 1945–1980 рр. (до
Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Планова комісія виконкому Шахтарської міської ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 109 од. зб., 1963–1974 рр..... 126
* Фінансовий відділ виконкому Шахтарської міської ради депутатів
трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 517 од. зб., 1963–1976 рр.
(до Шахтарського міського архіву 03.06.2003)
Обласна організація Українського товариства охорони природи, м. Донецьк Донецької області. 493 од. зб., 1961–1980 рр........................... 348
* Краснолиманський районний комітет профспілки працівників сільського господарства, м. Красний Лиман Донецької області. 36 од. зб.,
1965–1971 рр. (до Краснолиманського районного комітету працівників
агропромкомплексу 26.12.1996)
* Відділ соцзабезпечення виконкому Краснолиманської районної ради
народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 176 од. зб.,
1945–1980 рр. (до Управління соціального захисту населення виконкому Краснолиманської районної Ради 26.12.1996)
* Слов’янський міський комітет профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації, м. Слов’янськ Донецької області.
88 од. зб., 1962–1979 рр. (до Слов’янського міського архіву 13.04.1992)
Донецький центр стандартизації та метрології Українського республіканського управління Держстандарту СРСР, м. Донецьк Донецької
області. 1584 од. зб., 1946–1989 рр....................................................... 305
Виконавчий комітет Білозерської міської ради народних депутатів,
м. Білозерське міста Добропілля Донецької області. 353 од. зб., 1967–
1985 рр...................................................................................................... 87
Донецький Державний університет Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Донецьк Донецької області. 7638 од. зб.,
1965–1987 рр.......................................................................................... 265
Краматорський міський інформаційно-обчислювальний центр держстатистики Донецького обласного статуправління, м. Краматорськ
Донецької області. 506 од. зб., 1950–1983 рр...................................... 128
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* Технічне училище №47 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Краматорськ Донецької області. 69 од. зб., 1954–1970 рр.
(до Технічного училища №47 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Краматорськ Донецької області 06.07.1988)
Торезька центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Торез Донецької області. 166 од. зб., 1967–1976 рр....................... 254
Відділ соціального забезпечення виконкому Торезької міської ради
депутатів трудящих, м. Торез Донецької області. 70 од. зб., 1957–
1975 рр.................................................................................................... 310
* Дружківський комбінат будівельних матеріалів Міністерства радгоспів УРСР, м. Дружківка Донецької області. 65 од. зб., 1962–1969 рр. (до
Дружківського міського архіву 22.03.1984)
Дружківський міський комітет народного контролю, м. Дружківка Донецької області. 262 од. зб., 1963–1981 рр........................................... 112
Відділ культури виконкому Дружківської міської ради народних депутатів, м. Дружківка Донецької області. 177 од. зб., 1962–1980 рр.... 283
Колгосп “Зоря комунізму” Красноармійської сільської ради депутатів
трудящих, с. Красноармійське Новоазовського району Донецької області. 39 од. зб., 1958–1968 рр............................................................... 208
* Єнакієвський гірничий технікум управління навчальних закладів
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Єнакієве Донецької
області. 134 од. зб., 1944–1970 рр. (до Єнакієвського міського архіву
07.06.1988)
* Тельманівський райком профспілки працівників сільського господарства, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
50 од. зб., 1967–1973 рр. (до Тельманівського райкому профспілки
робітників агропромкомплекса 22.07.1992)
* Відділ головного архітектора виконкому Тельманівської районної
ради депутатів трудящих, смт. Тельманове Тельманівського району
Донецької області. 67 од. зб., 1967–1975 рр. (до Тельманівського державного районного архіву 18.04.1988)
Донецька обласна організація Українського товариства охорони
пам’ятників історії і культури, м. Донецьк Донецької області. 226 од. зб.,
1966–1991 рр.......................................................................................... 294
Товариство з обмеженою відповідальністю “Донецькптахопром” виробничо-наукового об’єднання “Укрптахопром”, м. Донецьк Донецька
область. 1422 од. зб., 1964–2000 рр...................................................... 200
Артемівський міський комітет народного контролю, м. Артемівськ Донецької області. 210 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
* Редакція газети “Вперед” – орган Артемівського районного і міського комітетів КПУ і міськради, м. Артемівськ Донецької області.
39 од. зб., 1962–1974 рр. (до Артемівського міського архіву
28.07.1988)
Артемівська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Артемівськ Донецької області. 298 од. зб., 1970–1983 рр............. 254
Слов’янський сільськогосподарський технікум Міністерства сільського господарства УРСР, м. Слов’янськ Донецької області. 295 од. зб.,
1944–1985 рр.......................................................................................... 273
* Відділ комунального господарства виконкому Селидівської міської
ради депутатів трудящих, м. Селидове Донецької області. 101 од. зб.,
1963–1976 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Селидівська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Селидове Донецької області. 119 од. зб., 1963–1979 рр................ 254
* Селидівський гірничий технікум Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Селидове Донецької області. 82 од. зб., 1965–1973 рр.
(до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
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* Комітет з фізичної культури і спорту при виконкомі Селидівської
міськради, м. Селидове Донецької області. 31 од. зб., 1969–1080 рр.
(до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Селидівський міський комітет професійної спілки медичних працівників, м. Селидове Донецької області. 93 од. зб., 1963–1980 рр........... 344
Донецьке виробниче об’єднання з випуску електропобутових машин
“Електропобутмаш” Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів СРСР, м. Донецьк Донецької області. 536 од. зб., 1963–1985 рр................................................... 172
* Донецький кооперативний технікум Української спілки споживчих
товариств, м. Донецьк Донецької області. 143 од. зб., 1962–1975 рр. (до
Донецького кооперативного технікуму Української спілки споживчих
товариств, м. Донецьк Донецької області 28.08.2002)
Виконавчий комітет Київської районної ради народних депутатів міста
Донецька Донецької області. 1771 од. зб., 1967–1990 рр..................... 91
Донецький металургійний технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 99 од. зб., 1962–1971 рр........................................................... 270
* Дебальцівська державна нотаріальна контора, м. Дебальцеве Донецької області. 98 од. зб., 1950–1976 рр. (до Дебальцевського міського
архіву 20.04.1989)
* Дебальцівська міська рада союзу спортивних товариств і організацій, м. Дебальцеве Донецької області. 19 од. зб., 1965–1968 рр. (до Дебальцевського міського архіву 20.04.1989)
* Комітет з фізичної культури і спорту при виконкомі Дебальцівської міської ради депутатів трудящих, м. Дебальцеве Донецької області. 55 од. зб., 1969–1976 рр. (до Дебальцевського міського архіву
20.04.1989)
Радгосп “Молочний” Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Рівне Красноармійського району Донецької області.
94 од. зб., 1963–1974 рр......................................................................... 200
Трест “Укркоксохімремонт” Укрглавкоксу Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1946–1975 рр... 177
Відділ народної освіти виконкому Центрально-Міської районної ради
депутатів трудящих міста Горлівки Донецької області. 104 од. зб.,
1963–1974 рр........................................................................................... 264
* Краматорський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі
УРСР, м. Краматорськ Донецької області. 103 од. зб., 1962–1974 рр. (до
Краматорського технікуму радянської торгівлі 19.04.1988)
Краматорський технологічний технікум Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, м. Краматорськ Донецької області.
80 од. зб., 1967–1974 рр......................................................................... 273
Трест “Краматорськжитлобуд” комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Краматорськ Донецької області. 506 од. зб., 1964–1980 рр...................... 222
* Краматорський міський комітет профспілки медробітників, м. Краматорськ Донецької області. 103 од. зб., 1962–1980 рр. (до Краматорського міського архіву 18.03.1993)
* Краматорський міський комітет профспілки працівників держустанов, м. Краматорськ Донецької області. 67 од. зб., 1959–1980 рр. (до
Краматорського міського архіву 18.03.1993)
* Міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і
комунально-побутових підприємств, м. Краматорськ Донецької області. 108 од. зб., 1965–1980 рр. (до Краматорського міського архіву
18.03.1993)
* Краматорський міський комітет профспілки працівників держторгівлі, м. Краматорськ Донецької області. 103 од. зб., 1964–1980 рр. (до
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Донецького кооперативного технікуму Української спілки споживчих
товариств, м. Донецьк Донецької області 20.10.1995)
Спілка гірничих фахівців України, м. Донецьк Донецької області.
548 од. зб., 1967–2000 рр....................................................................... 345
Костянтинівський міський комітет народного контролю, м. Костянтинівка Донецької області. 117 од. зб., 1963–1974 рр......................... 112
Відділ культури виконкому Костянтинівської міської ради депутатів
трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 56 од. зб., 1962–
1974 рр.................................................................................................... 283
Виконавчий комітет Василівської сільської ради депутатів трудящих,
с. Василівка Артемівського району Сталінської області. 50 од. зб.,
1943–1954 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Привільської сільської ради депутатів трудящих,
с. Привілля Артемівського району Сталінської області. 41 од. зб.,
1943–1954 рр........................................................................................... 92
Державний трест “Донецькжитлобуд” №2 Міністерства будівництва
підприємств важкої індустрії УРСР, м. Донецьк Донецької області.
1326 од. зб., 1956–1981 рр..................................................................... 222
Колгосп ім. 22-го з’їзду КПРС Катеринівської сільської ради народних
депутатів, с. Катеринівка Костянтинівського району Донецької області. 148 од. зб., 1964–1981 рр.................................................................. 208
Обласна контора Будбанку Української республіканської контори
будівельного банку, м. Донецьк Донецької області. 485 од. зб., 1943–
1995 рр.................................................................................................... 132
Відділ народної освіти виконкому Шахтарської міської ради депутатів
трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 152 од. зб., 1963–1974 рр....264
* Відділ комунального господарства виконкому Шахтарської міської ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області.
42 од. зб., 1954–1962 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)......................................................................................
Відділ капітального будівництва виконкому Ясинуватської міської
ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 48 од. зб.,
1963–1982 рр.......................................................................................... 214
Ясинуватська міська інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облстатуправління, м. Ясинувата Донецької області. 366 од. зб., 1965–1980 рр............................................................. 128
* Відділ головного архітектора виконкому Ясинуватської районної
ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 168 од. зб., 1965–
1975 рр. (до Ясинуватського державного районного архіву 19.04.1988)
Відділ капітального будівництва виконкому Ясинуватської районної
ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 63 од. зб.,
1965–1976 рр.......................................................................................... 214
* Дружківський машинобудівний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Дружківка Донецької області. 154 од. зб., 1943–1974 рр. (до Дружківського
машинобудівного технікуму управління кадрів і навчальних закладів
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Дружківка Донецької
області 03.04.2000)
* Сніжнянський міський комітет зі справ фізкультури і спорту при виконкомі Сніжнянської міськради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 127 од. зб., 1969–1975 рр. (до Сніжнянського міського
архіву 27.04.1988)
Відділ культури виконкому Сніжнянської міської ради депутатів трудящих, м. Сніжне Донецької області. 88 од. зб., 1963–1976 рр......... 283
* Сніжнянський вечірній гірничий технікум управління кадрів і
навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР,
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м. Сніжне Донецької області. 59 од. зб., 1967–1974 рр. (до Сніжнян
ського міського архіву 27.04.1988)
Сніжнянський завод хімічного машинобудування “Хіммаш” Україн
ського науково-виробничого об’єднання хімічного машинобудування
Міністерства важкого машинобудування, м. Сніжне Донецької області. 1422 од. зб., 1965–1994 рр................................................................ 172
Відділ капітального будівництва виконкому Добропільської міської
ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 155 од. зб.,
1963–1983 рр........................................................................................... 214
* Харцизьке шахтобудівне управління №8 комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Харцизьк Донецької області. 130 од. зб., 1956–1970 рр. (до
Харцизького міського архіву 21.08.1989)
* Амвросіївський міський комбінат комунальних підприємств Донецького облкомунгоспу, м. Амвросіївка Донецької області. 78 од. зб.,
1943–1973 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву
04.08.1988)
Радгосп “Бахчевик” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, сел. Бахчевик Тельманівського району Донецької області. 66 од. зб., 1943–1969 рр............................................. 200
* Колгосп ім. Крупської Новоселівської сільської ради народних депутатів, с. Кам’янка Тельманівського району Донецької області.
120 од. зб., 1950–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп ім. Щорса Тельманівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дерсове Тельманівського району Донецької області.
28 од. зб., 1966–1969 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп ім. Калініна Старогнатівської сільської ради народних депутатів, с. Старогнатівка Тельманівського району Донецької області.
101 од. зб., 1954–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
Виконавчий комітет Миронодолинської сільської ради народних депутатів, с. Мирна Долина Олександрівського району Донецької області.
254 од. зб., 1947–1987 рр........................................................................ 92
Виконавчий комітет Староварварівської сільської ради народних депутатів, с. Староварварівка Олександрівського району Донецької області. 290 од. зб., 1950–1980 рр................................................................... 92
Виконавчий комітет Першотравневої селищної ради народних депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 286 од. зб., 1969–1985 рр................................................................... 91
Першотравневий районний комітет народного контролю, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 151 од. зб.,
1967–1990 рр.......................................................................................... 112
Відділ народної освіти виконкому Першотравневої районної ради депутатів трудящих, смт.Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 133 од. зб., 1967–1976 рр........................................... 264
* Першотравневий райком профспілки робітників та службовців сільського господарства і заготівель, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 99 од. зб.,1967–1976 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 24.05.1993)
Першотравнева центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області.
90 од. зб., 1967–1976 рр......................................................................... 254
Бердянська середня школа Першотравневого районного відділу народної освіти, с. Бердянське Першотравневого району Донецької області.
44 од. зб., 1961–1976 рр......................................................................... 277
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Відділ народної освіти виконкому Харцизької районної ради депутатів
трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 39 од. зб., 1950–1962 рр... 264
Відділ народної освіти виконкому Харцизької міської ради депутатів
трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 62 од. зб., 1963–1970 рр... 264
Зуївський енергетичний технікум управління навчальних закладів
Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Зугрес Харцизької
міськради Донецької області. 208 од. зб., 1944–1981 рр.................... 272
Планова комісія виконкому Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області. 106 од. зб., 1944–1970 рр.......... 126
* Управління головного архітектора виконкому Ждановської міської
ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької області. 178 од. зб.,
1944–1970 рр. (до Ждановського міського архіву 11.07.1988)
* Колгосп ім. Жданова Багатирської сільської ради народних депутатів,
с. Багатир Великоновосілківського району Донецької області. 133 од. зб.,
1950–1984 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 12.01.1996)
* Макіївський металургійний технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Макіївка Донецької
області. 200 од. зб., 1944–1973 рр. (до Макіївського металургійного
технікуму управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Макіївка Донецької області 12.09.2001)
Донецьке обласне правління Українського хімічного товариства,
м. Донецьк Донецької області. 360 од. зб., 1948–1991 рр.................. 346
* Колгосп ім. Шевченко Багатирської сільської ради народних депутатів, с. Олексіївка Великоновосілківського району Донецької області. 122 од. зб.,1960–1982 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 12.01.1996)
Донецький хіміко-металургійний завод Головного управління титаномагнієвої, рідкометалічної промисловості і напівпровідникових матеріалів Міністерства кольорової металургії СРСР, смт. Донське Волноваського району Донецької області. 1172 од. зб., 1944–1982 рр.... 167
Відділ цін обласної держадміністрації, м. Донецьк Донецької області.
1924 од. зб., 1970–1998 рр..................................................................... 135
Управління Державного страхування Донецької області Міністерства фінансів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 994 од. зб., 1943–
1985 рр.................................................................................................... 134
Відділ соціального забезпечення виконкому Микитівської районної
ради депутатів трудящих міста Горлівки Донецької області. 114 од. зб.,
1949–1975 рр.......................................................................................... 310
* Шахтоуправління №19-20 тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка
Донецької області. 310 од. зб., 1944–1969 рр. (до Шахти ім. Гагаріна
м. Горлівка 28.07.1988)
* Шахта ім. 21-го з’їзду КПРС комбінату “Красноармійськвугілля”,
м. Білицьке міста Добропілля Донецької області. 432 од. зб., 1960–
1970 рр. (до Шахти ім. ХХ1 з’їзду КПРС м. Добропілля 08.07.1988)
Гідрошахта “Красноармійська” №1 комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Білозерське міста Добропілля Донецької області. 73 од. зб.,
1968–1970 рр.......................................................................................... 143
* Центральна збагачувальна фабрика “Донецька” комбінату “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 79 од. зб., 1967–1971 рр. (до Торезького міського архіву 02.04.1990)
Середнє міське ПТУ №110 ім. Стаханова Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Торез Донецької області. 70 од. зб., 1944–
1980 рр.................................................................................................... 275
Відділ культури виконкому Шахтарської районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 130 од. зб., 1965–1975 рр...... 283
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Радгосп “Сніжнянський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, с. Дмитрівка Шахтарського району Донецької області. 101 од. зб., 1962–1973 рр........................................... 200
* Шахтарський районний народний суд та його попередники, м. Шахтарськ Донецької області (о.а.ф.). 160 од. зб., 1948–1975 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)
Український науково-дослідний інститут пластичних мас Всесоюзного держоб’єднання промисловості пластичних мас “Союзхімпласт”
Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 1499 од. зб., 1959–1986 рр........................................................... 301
* Краснолиманська районна споживча спілка Донецької облспоживспілки, м. Красний Лиман Донецької області. 223 од. зб., 1944–
1975 рр. (до Краснолиманської районної споживчої спілки Донецької
облспоживспілки, м. Красний Лиман Донецької області 02.04.2002)
Прокуратура Донецької області, м. Донецьк Донецької області.
4758 од. зб., 1943–1988 рр..................................................................... 119
Шахта ім. газети “Соціалістичний Донбас” виробничого об’єднання
з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області.
643 од. зб., 1967–1980 рр....................................................................... 143
Моспинська брикетно-збагачувальна фабрика тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Моспине Пролетарського району міста Донецька Донецької області. 432 од. зб., 1949–1974 рр........................................... 145
Відділ охорони здоров’я виконкому Київської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 260 од. зб., 1967–
1976 рр.................................................................................................... 254
* Донецький індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк
Донецької області. 141 од. зб., 1948–1975 рр. (до Донецького індустріального технікуму управління кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області
05.09.2002)
Донецьке виробниче автомобільне управління “Головважктранспорту” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 166 од. зб., 1967–1970 рр.................. 184
Донецьке міжобласне відділення Українського театрального товариства, м. Донецьк Донецької області. 204 од. зб., 1964–1991 рр............ 285
Світлодарська середня школа №11 Дебальцівського міського відділу
народної освіти, смт. Світлодарське міста Дебальцеве Донецької області. 46 од. зб., 1969–1984 рр............................................................... 277
Ясинуватська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Ясинувата Донецької області. 108 од. зб., 1965–1976 рр......... 254
Відділ соціального забезпечення виконкому Авдіївської районної ради
депутатів трудящих, м. Авдіївка Донецької області. 31 од. зб., 1951–
1962 рр.................................................................................................... 310
* Відділ соціального забезпечення виконкому Ясинуватської міської
ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 12 од. зб.,
1963–1964 рр. (до Ясинуватського міського архіву 20.09.1989)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Ясинуватської районної
ради депутатів трудящих, м. Ясинувата Донецької області. 55 од. зб.,
1965–1975 рр. (до Ясинуватського міського архіву 20.09.1989)
Відділ культури виконкому Ясинуватської районної ради народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 157 од. зб., 1965–1985 рр....283
* Ясинуватський райком профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, м. Ясинувата Донецької області.
50 од. зб., 1965–1971 рр. (до Ясинуватського державного районного
архіву 14.09.1992)
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Ясинуватське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного
забезпечення сільського господарства, м. Авдіївка Ясинуватської міськради Донецької області. 141 од. зб., 1965–1981 рр........................... 196
* Прокуратура Першотравневого району, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 27 од. зб., 1967–1971 рр. (до
Першотравневого державного районного архіву 13.04.1988)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Першотравневої районної ради депутатів трудящих, смт. Першотравневе Першотравневого
району Донецької області. 63 од. зб., 1967–1976 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 07.06.1989)
Відділ культури виконкому Першотравневої районної ради депутатів
трудящих, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької
області. 80 од. зб., 1967–1976 рр........................................................... 283
Відділ народної освіти виконкому Єнакієвської міської ради депутатів
трудящих, м. Єнакієве Донецької області. 169 од. зб., 1947–1975 рр.....264
Донецьке обласне управління вантажного автомобільного транспорту
Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 2271 од. зб., 1964–1987 рр....................................................... 183
Краснолиманський міський комітет народного контролю, м. Красний
Лиман Донецької області. 273 од. зб., 1963–1990 рр.......................... 112
Відділ культури виконкому Слов’янської міської ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 76 од. зб., 1966–1975 рр...... 283
* Управління головного архітектора виконкому Слов’янської міської
ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 92 од. зб.,
1948–1975 рр. (до Слов’янського міського архіву 05.09.1988)
Відділ капітального будівництва виконкому Дзержинської міської
ради народних депутатів, м. Дзержинськ Донецької області. 154 од. зб.,
1963–1982 рр.......................................................................................... 214
* Відділ комунального господарства виконкому Дзержинської міської
ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Донецької області. 114 од.
зб., 1963–1975 рр. (до Дзержинського міського архіву 27.06.1988)..
Планова комісія виконкому Добропільської міської ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 169 од. зб., 1963–1983 рр....126
Відділ народної освіти виконкому Добропільської міської ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 332 од. зб., 1963–
1980 рр.................................................................................................... 264
* Відділ комунального господарства виконкому Добропільської
міської ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області.
239 од. зб., 1963–1975 рр. (до Добропільського міського архіву
01.07.1991)
* Центральна збагачувальна фабрика “Жовтнева” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Білицьке міста Добропілля Донецької області.
262 од. зб., 1961–1971 рр. (до Добропільського міського архіву
28.06.1990)
Артемівська середня школа №24 Артемівського міського відділу
народної освіти, м. Артемівськ Донецької області. 69 од. зб., 1962–
1980 рр.................................................................................................... 277
Костянтинівське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, м. Костянтинівка Донецької області. 116 од. зб., 1962–1980 рр................................................... 196
Кіровське педагогічне училище Донецького обласного відділу народної освіти, м. Кіровське міста Харцизька Донецької області. 56 од. зб.,
1961–1969 рр.......................................................................................... 274
Шахтоуправління “Зуївське” Жовтневого виробничого об’єднання з
видобутку вугілля, м. Жданівка міста Харцизька Донецької області.
422 од. зб., 1955–1981 рр....................................................................... 143
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* Шахтоуправління “Курахівське” комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Гірник міста Селидове Донецької області. 96 од. зб., 1969–
1971 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
* Трест “Красноармійськвуглебуд” виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Селидове Донецької області.
121 од. зб., 1970–1975 рр. (до Тресту “Красноармійськвуглебуд” виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”,
м. Селидове Донецької області 14.05.1996)
Державна обласна бібліотека для дітей ім. С. М. Кірова Донецького
обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 500 од. зб.,
1946–1971 рр.......................................................................................... 287
* Центральна збагачувальна фабрика “Калінінська” тресту “Донецьквуглезбагачення”, м. Горлівка Донецької області. 296 од. зб., 1962–
1973 рр. (до Горлівського міського архіву 26.04.1993)
* Шахтобудівельно-монтажне управління №4 тресту “Донецькшахтобудмонтаж”, м. Горлівка Донецької області. 122 од. зб., 1944–1973 рр.
(до Горлівського міського архів 02.04.1991)
Радгосп “Червоний партизан” Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, сел. Озерянівка Центрально-Міського району міста Горлівки Донецької області. 115 од. зб., 1953–1971 рр....... 200
* Відділ торгівлі виконкому Костянтинівської міської ради депутатів
трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 91 од. зб., 1947–
1975 рр. (до Костянтинівського міського архіву 13.07.1990)
* Управління головного архітектора виконкому Костянтинівської
міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 258 од. зб., 1949–1975 рр. (до Костянтинівського міського архіву
13.07.1990)
Амвросіївський райком народного контролю, м. Амвросіївка Донецької області. 169 од. зб., 1963–1990 рр................................................... 112
Виконавчий комітет Беззаботівської сільської ради народних депутатів, с. Беззаботівка Олександрівського району Донецької області.
325 од. зб., 1944–1981 рр......................................................................... 92
Виконавчий комітет Високопільскої сільської ради депутатів трудящих, с. Високопілля Олександрівського району Донецької області.
160 од. зб., 1944–1975 рр......................................................................... 92
Колгосп ім. Котовського Беззаботівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дмитроколине Олександрівського району Сталінської області. 26 од. зб., 1944–1958 рр.................................................................... 208
* Торезький міський комітет з фізкультури і спорту при виконкомі Торезької міської ради депутатів трудящих, м. Торез Донецької області.
36 од. зб.,1969–1975 рр. (до Торезького міського архіву 14.04.1988)
* Відділ комунального господарства виконкому Торезької міської
ради депутатів трудящих, м. Торез Донецької області. 91 од. зб., 1949–
1975 рр. (до Торезького міського архіву 14.04.1988)
* Прокуратура Мар’їнського району, смт. Мар’їнське Мар’їнського
району Донецької області. 46 од. зб., 1954–1971 рр. (до Мар’їнського
державного районного архіву 20.05.1988)
Протезний завод Республіканського тресту підприємств протезної
промисловості Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Донецьк Донецької області. 206 од. зб., 1945–1971 рр........................... 178
Великоновосілківське районне виробниче управління сільського господарства, с. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 57 од. зб., 1963–1969 рр............................................. 196
Великоновосілківське районне виробниче об’єднання з виробничотехнічного забезпечення сільського господарства, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 238 од. зб.,
1962–1985 рр.......................................................................................... 196
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Управління сільського господарства виконкому Великоновосілківської
районної ради народних депутатів, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 169 од. зб., 1970–1985 рр.....196
* Красноармійський міськком з фізкультури і спорту при виконкомі
Красноармійської міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 87 од. зб., 1970–1980 рр. (до Красноармійського міськкому з фізкультури і спорту при виконкомі Красноармійської
міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області
15.09.1988)
Виконавчий комітет Великоновосілківської селищної ради народних
депутатів, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 247 од. зб., 1966–1985 рр........................................... 91
* Відділ головного архітектора виконкому Волноваської районної ради
депутатів трудящих, м. Волноваха Донецької області. 30 од. зб., 1963–
1971 рр. (до Волноваського державного районного архіву 08.09.1988)
* Докучаєвський торговий технікум управління кадрів, підготовки
кадрів і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Докучаєвськ Донецької області. 73 од. зб., 1958–1971 рр. (до
Волноваського державного районного архіву 10.04.1989)
Всесоюзний науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 1353 од. зб., 1933–1987 рр......................................... 297
Федоров Михайло Михайлович – український радянський вчений в
області гірничої механіки, дійсний член Академії наук УРСР, професор, заслужений діяч науки РСФСР. 52 од. зб., 1895–1967 рр........... 366
Центрально-Міський райком народного контролю міста Макіївки Донецької області. 630 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Теріторіальне будівельне обєднання з будівництва промислових підприємств в Донецькій області Української державної корпорації “Укрбуд”, м. Донецьк Донецької області. 1980 од. зб., 1967–2000 рр....... 221
Інспекція народної освіти виконкому Краснолиманської міської ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 9 од. зб.,
1963–1964 рр.......................................................................................... 264
* Спеціалізований трест з ремонту металургійних печей і устаткування “Донбасдомнаремонт” Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 549 од. зб., 1964–1976 рр. (до Спеціалізованого тресту з ремонту металургійних печей і устаткування “Донбасдомнаремонт” Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк
Донецької області 09.09.1998)
*****
* Ждановський міський комітет профспілки працівників торгівлі і
споживчкооперації, м. Жданов Донецької області. 130 од. зб., 1949–
1975 рр. (до Маріупольського міського архіву 03.08.1992)
* Міське ПТУ №1 – Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Жданов Донецької області. 128 од. зб., 1947–1971 рр. (до Міського
ПТУ №1 – Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Жданов Донецької області 28.10.1988)
Планова комісія виконкому Шахтарської районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 72 од. зб., 1965–1975 рр... 126
Радгосп декоративних культур “Тюльпан” Донецького ремонтно-будівельного управління зеленого будівництва Міністерства комунального
господарства УРСР, м. Шахтарськ Донецької області. 72 од. зб., 1970–
1980 рр.................................................................................................... 200
Слов’янське виробниче об’єднання плодоовочевого господарства “Донецькплодоовочгоспу” Міністерства плодоовочевого господарства УРСР,
м. Краматорськ Донецької області. 1015 од. зб., 1965–1985 рр.............. 200
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* Слов’янський райком профспілки робітників і службовців сільського
господарства і заготівель, м. Слов’янськ Донецької області. 92 од. зб.,
1965–1976 рр. (до Слов’янського райкому профспілки робітників агропромислового комплексу 20.10.1992)
Трест “Донецькжитлобудіндустрія” комбінату “Донецькжитлобуд”
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Донецьк Донецької області. 243 од. зб., 1967–1971 рр........................... 222
Донецький трест з організації і технічній допомозі будівництву “Доноргтехбуд” Головного технічного управління Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Донецьк Донецької області.
150 од. зб., 1964–1971 рр....................................................................... 222
Будівельно-монтажний трест “Донбасводбуд”, м. Донецьк Донецької
області. 1 од. зб., 1962–1982 рр............................................................. 222
Спеціалізований монтажний трест з виробництва термоізоляційних
робіт у районах Півдня України “Південьтермоізоляція” Головного
управління “Укрголовхімтепломонтаж” Міністерства монтажних і
спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області.
600 од. зб., 1966–1982 рр....................................................................... 222
Донецьке швейне виробниче об’єднання “Донбас” Українського промислового швейного об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 486 од. зб., 1965–1980 рр....... 157
Ордена “Знак Пошани” видавництво “Донбас” Держкомітету УРСР у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, м. Донецьк Донецької області. 1268 од. зб., 1959–1988 рр......................................... 293
Донецький гірничий технікум ім. Є.Т.Абакумова управління кадрів
і навчальних закладів Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Донецьк Донецької області. 217 од. зб., 1944–1975 рр.................. 270
Донецьке головне територіальне управління Держкомітету УРСР по
матеріально-технічному постачанню, м. Донецьк Донецької області.
802 од. зб., 1965–1983 рр....................................................................... 239
Радгосп “Тепличний” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, м. Донецьк Донецької області. 191 од. зб.,
1947–1976 рр.......................................................................................... 200
3-а державна нотаріальна контора, м. Донецьк Донецької області.
44 од. зб., 1950–1970 рр......................................................................... 125
Міське ПТУ №6 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Донецьк Донецької області. 56 од. зб., 1946–1973 рр.................... 275
Середня школа №138 Пролетарського райвідділу народної освіти міста Донецька Донецької області. 25 од. зб., 1962–1971 рр.................. 277
Донецький планетарій Донецької міської організації товариства “Знання”, м. Донецьк Донецької області. 44 од. зб., 1962–1974 рр............ 288
4-а державна нотаріальна контора, м. Донецьк Донецької області.
46 од. зб., 1946–1971 рр......................................................................... 125
Донецький шахтобудівний територіальний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 555 од.
зб., 1970–1989 рр.................................................................................... 340
Відділ капітального будівництва виконкому Харцизької міської ради
народних депутатів, м. Харцизьк Донецької області. 163 од. зб., 1960–
1983 рр.................................................................................................... 214
Відділ торгівлі виконкому Харцизької міської ради народних трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 68 од. зб., 1965–1979 рр......... 231
* Відділ головного архітектора виконкому Першотравневої районної
ради депутатів трудящих, смт.Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 40 од. зб., 1967–1971 рр. (до Першотравневого
державного районного архіву 13.04.1988)
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* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Першотравневої
районної Ради народних депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 27 од. зб., 1970–1977 рр. (до Першотравневого державного районного архіву 13.04.1988)
Виконавчий комітет Стіжківської селищної ради народних депутатів,
смт. Стіжківське міста Шахтарську Донецької області. 326 од. зб.,
1957–1985 рр............................................................................................ 91
Шахтарська міська інспектура державної статистики Донецького обласного статистичного управління, м. Шахтарськ Донецької області.
321 од. зб., 1963–1982 рр....................................................................... 128
* Відділ соціального забезпечення виконкому Шахтарської міської
ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 66 од. зб.,
1963–1975 рр. (до Шахтарського міського архіву 22.05.1989)
* Управління головного архітектора виконкому Шахтарської районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області.
183 од. зб., 1946–1975 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)
* Управління головного архітектора виконкому Шахтарської міської
ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 128 од. зб.,
1963–1976 рр. (до Шахтарського міського архіву 29.09.1988)
* Відділ комунального господарства виконкому Шахтарської міської
ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 109 од. зб.,
1963–1976 рр. (до Шахтарського міського архіву 29.09.1988)
* Шахтарський міський комітет з фізкультури і спорту виконкому
Шахтарської міської ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 90 од. зб., 1970–1976 рр. (до Шахтарського міського архіву
29.09.1988)
Донецький обласний військовий комісаріат, м. Донецьк Донецької області. 93 од. зб., 1946–1976 рр.................................................................99
Дзержинський міський комітет народного контролю, м. Дзержинськ
Донецької області. 295 од. зб., 1963–1990 рр...................................... 112
Дзержинська міська інспектура держстатистики Донецького обласного статуправління, м. Дзержинськ Донецької області. 168 од. зб., 1963–
1982 рр.................................................................................................... 128
Виконавчий комітет Ялтинської селищної ради народних депутатів,
смт. Ялта Першотравневого району Донецької області. 314 од. зб.,
1969–1985 рр............................................................................................91
* Відділ головного архітектора виконкому Костянтинівської районної ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області.
101 од. зб., 1965–1975 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 28.05.1990)
Виконавчий комітет Некременської сільської ради депутатів трудящих, с. Некременне Олександрівського району Сталінської області.
17 од. зб., 1944–1959 рр...........................................................................92
** Комітет з телебачення і радіомовлення виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 291 од. зб.,
1971–1972 рр. до ф. Р-4674
Приморський районний комітет народного контролю міста Жданова
Донецької області. 185 од. зб., 1967–1979 рр...................................... 112
Виконавчий комітет Світлодарської селищної ради народних депутатів, смт. Світлодарське міста Дебальцеве Донецької області. 309 од. зб.,
1971–1985 рр............................................................................................91
Відділ культури виконкому Торезької міської ради депутатів трудящих,
м. Торез Донецької області. 73 од. зб., 1961–1975 рр......................... 283
Трест “Донецьквуглебуд” виробничого об’єднання з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 18 од. зб., 1965–
1983 рр.................................................................................................... 222
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* Селидівське шахтобудівне управління тресту “Красноармійськвуглебуд”, м. Гірник міста Селидове Донецької області. 68 од. зб., 1966–
1971 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Управління сільського господарства виконкому Костянтинівської
районної ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 135 од. зб., 1970–1980 рр.................................................................. 196
Виконавчий комітет Прохоровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Прохоровка Волноваського району Донецької області. 243 од. зб.,
1968–1985 рр........................................................................................... 92
Обласна стоматологічна поліклініка Донецького обласного відділу
охорони здоров’я, м. Донецьк Донецької області. 279 од. зб., 1960–
1976 рр.................................................................................................... 257
* Донецька обласна рада з туризму й екскурсіям Української республіканської ради з туризму й екскурсіям, м. Донецьк Донецької області. 103 од. зб., 1965–1971 рр. (до Донецького обласного підприємства
“Донецьктурист” 06.04.1995)
Плановий відділ виконкому Добропільської районної ради депутатів
трудящих, м. Добропілля Донецької області. 41 од. зб., 1951–1961,
1966–1975 рр.......................................................................................... 126
* Добропільський міський комітет профспілки робітничих вугільної
промисловості, м. Добропілля Донецької області. 73 од. зб., 1962–
1969 рр. (до Добропільського міського архіву 18.12.1996)
Обласна рада студентського добровільного спортивного товариства “Буревісник”, м. Донецьк Донецької області. 436 од. зб., 1955–
1986 рр.................................................................................................... 261
* Прокуратура Сніжнянського району Донецької області. 28 од. зб.,
1952–1962 рр. (до Сніжнянського міського архіву 25.07.1988)
* Прокуратура міста Сніжне Донецької області. 141 од. зб., 1963–
1976 рр. (до Сніжнянського міського архіву 27.04.1988)
* Сніжнянський міський народний суд, м. Сніжне Донецької області.
46 од. зб., 1963–1976 рр. (до Сніжнянського міського архіву 27.04.1988)
* Сніжнянська державна нотаріальна контора, м. Сніжне Донецької
області. 35 од. зб., 1964–1975 рр. (до Сніжнянського міського архіву
05.05.1988)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Костянтинівської міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 35 од. зб.,
1954–1973 рр. (до Костянтинівського міського архіву 13.05.1994)
Костянтинівська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу, м. Костянтинівка Донецької області. 29 од. зб., 1967–1973 рр..........254
Обласний комітет з фізичної культури і спорту при виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області.
627 од. зб., 1955, 1957–1958, 1969–1993 рр......................................... 260
Рада союзу спортивних товариств і організацій Донецької області,
м. Донецьк Донецької області. 118 од. зб., 1959–1968 рр.................. 260
* Відділ головного архітектора виконкому Амвросіївської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Донецької області.
84 од. зб., 1961–1975 рр. (до Амвросіївського державного районного
архіву 04.08.1988)
Управління Державної інспекції по якості товарів і торгівлі в Донецькій області Міністерства торгівлі УРСР, м. Донецьк Донецької області.
360 од. зб., 1965–1992 рр....................................................................... 233
Проектно-конструкторський технологічний інститут Всесоюзного
промислового об’єднання вугільного машинобудування Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області.
500 од. зб., 1965–1991 рр....................................................................... 300
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Відділ народної освіти виконкому Калінінської районної ради депутатів трудящих міста Горлівки Донецької області. 161 од. зб., 1963–
1976 рр.................................................................................................... 264
* Шахтоуправління ім. Ю.А.Гагаріна комбінату “Артемвугілля”,
м. Горлівка Донецької області. 252 од. зб., 1964–1973 рр. (до Шахти
ім. Гагаріна м. Горлівка 28.07.1988)
Добропільське районне виробниче управління сільського господарства, м. Добропілля Донецької області. 26 од. зб., 1966–1969 рр....... 196
* Прокуратура Добропільського району, м. Добропілля Донецької області. 85 од. зб., 1943–1975 рр. (до Добропільського державного районного архіву 01.06.1988)
Управління сільського господарства виконкому Добропільської
районної ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області.
59 од. зб., 1970–1975 рр......................................................................... 196
Ордена Жовтневої революції Старобешівська державна районна електрична станція (ДРЕС) ім. В. І. Леніна районного енергетичного управління “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації
УРСР, смт. Новий Світ Старобешівського району Донецької області.
366 од. зб., 1958–1972 рр....................................................................... 164
* Прокуратура Новоазовського району, м. Новоазовськ Новоазовського району Донецької області. 160 од. зб., 1947–1975 рр. (до Прокуратури Новоазовського району, м. Новоазовськ Новоазовського району
Донецької області 28.09.1988)
Планова комісія виконкому Харцизької міської ради депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 30 од. зб., 1963–1971 рр......... 126
Відділ культури виконкому Єнакієвської міської ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Донецької області. 133 од. зб., 1957–1975 рр........ 283
Виконавчий комітет Тельманівської селищної ради народних депутатів, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області.
211 од. зб., 1972–1985 рр.........................................................................91
Слов’янський завод з виробництва поліхлорвінілових плівок Всесоюзного об’єднання промисловості штучних шкір і плівкових матеріалів
при Міністерстві легкої промисловості СРСР, м. Слов’янськ Донецької
області. 228 од. зб., 1968–1980 рр......................................................... 173
Слов’янська центральна міська лікарня ім. В. І. Леніна Донецького
облздраввідділу, м. Слов’янськ Донецької області. 60 од. зб., 1968–
1974 рр.................................................................................................... 254
Шахтарський районний комітет народного контролю, м. Шахтарськ
Донецької області. 172 од. зб., 1965–1990 рр...................................... 112
Донецька камвольно-прядильна фабрика Українського промислового
об’єднання з виробництву вовняних тканин і валяльно-повстяних виробів Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 745 од. зб., 1969–1979 рр......................................................... 180
Технічне училище №19 Донецького обласного управління профтехосвіти, м. Красний Лиман Донецької області. 58 од. зб., 1945–
1980 рр.................................................................................................... 275
* Костянтинівський міський комітет з фізкультури і спорту при виконкомі Костянтинівської міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка Донецької області. 20 од. зб., 1970–1975 рр. (до Костянтинів
ського міського архіву 13.05.1994).......................................................
* Дружківська міська рада союзу спортивних товариств і організацій
СРСР, м. Дружківка Донецької області. 23 од. зб.,1964–1968 рр. (до
Дружківської міської ради союзу спортивних товариств і організацій
СРСР, м. Дружківка Донецької області 26.06.1989)
* Дружківський міський комітет з фізкультури і спорту при виконкомі Дружківської міської ради народних депутатів, м. Дружківка До-
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нецької області. 346 од. зб., 1969–1980 рр. (до Дружківського міського
архіву)
Амвросіївське районне виробниче управління сільського господарства, м. Амвросіївка Донецької області. 96 од. зб., 1963–1969 рр...... 196
Управління сільського господарства виконкому Амвросіївської районної ради народних депутатів, м. Амвросіївка Донецької області.
147 од. зб., 1970–1985 рр....................................................................... 196
Гридасов Дмитро Матвійович - голова виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, депутат Верховної Ради СРСР, голова Комісії з охорони природи Ради Національностей Верховної Ради СРСР.
282 од. зб., 1939–1986 рр....................................................................... 358
Президія Донецької обласної колегії адвокатів, м. Донецьк Донецької
області. 33 од. зб., 1945–1972 рр........................................................... 125
Спеціалізований шахтопрохідницький трест з буравлення стовбурів
“Спецшахтобуріння” Міністерства вугільної промисловості УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 3 од. зб., 1966–1982 рр...................... 222
Державний союзний трест “Донбасенергобудіндустрія” Головенергобудпрому Міністерства енергетики й електрифікації СРСР, м. Донецьк
Донецької області. 848 од. зб., 1963–1980 рр...................................... 153
Обласне міжколгоспне об’єднання і спеціалізовані колгоспи з виробництву тваринницької продукції, м. Донецьк Донецької області.
501 од. зб., 1943–1978 рр....................................................................... 204
Обласна дитяча лікарня Донецького облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 255 од. зб., 1944–1972 рр........................................... 257
Донецька обласна туберкульозна лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Донецьк Донецької області. 221 од. зб., 1946–1981 рр.................. 257
Відділ зі справ культурно-просвітніх установ виконкому Амвросіїв
ської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Сталінської
області. 10 од. зб., 1945–1952 рр........................................................... 283
* Колгосп “Україна” Великоновосілківської сільської ради народних
депутатів, с. Времівка Великоновосілківського району Донецької області. 117 од. зб., 1958–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 26.12.1995)
Донецький обласний театр ляльок Донецького обласного управління
культури, м. Донецьк Донецької області. 222 од. зб., 1958–1986 рр....286
Державний проектний інститут з планування та забудови міста Донецька “Донецькпроект” Головного управління проектних організацій
Державного Комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівництва,
м. Донецьк Донецької області. 61 од. зб., 1964–1971 рр.................... 300
* Новоазовський районний комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, м. Новоазовськ Донецької області. 103 од. зб., 1965–1976 рр. (до Новоазовського державного районного архіву 18.04.1994)
* Новоазовський районний комітет профспілки працівників освіти,
вищої школи і наукових установ, м. Новоазовськ Донецької області.
12 од. зб., 1971–1973 рр. (до Новоазовського державного районного
архіву 18.04.1994)
Виконавчий комітет Ворошиловської районної ради народних депутатів
міста Донецька Донецької області. 1257 од. зб., 1973–1990 рр..............91
Донецька фабрика іграшок Українського промислового об’єднання з
виробництву іграшок Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 567 од. зб., 1963–1980 рр........................... 180
Донецький обласний український музично-драматичний театр ім. Артема Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 241 од. зб., 1939–1993 рр................................................... 285
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Міське ПТУ №40 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Донецьк Донецької області. 71 од. зб., 1944–1973 рр.................... 275
Планова комісія виконкому Олександрівської районної ради депутатів
трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької
області. 42 од. зб., 1965–1973 рр........................................................... 126
Відділ культури виконкому Олександрівської районної ради депутатів
трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької
області. 89 од. зб., 1965–1975 рр........................................................... 283
* Відділ головного архітектора виконкому Олександрівської районної
ради депутатів трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 28 од. зб., 1966–1973 рр. (до Олександрівського
державного районного архіву 27.09.1988)
* Прокуратура Олександрівського району, смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 12 од. зб., 1966–1973 рр. (до
Олександрівського державного районного архіву 27.09.1988)
* Олександрівська державна нотаріальна контора, смт.Олександрівка
Олександрівського району Донецької області. 26 од. зб., 1966–1973 рр.
(до Олександрівського державного районного архіву 27.09.1988)
Олександрівська районна спілка споживчих товариств, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 112 од. зб., 1965–
1975 рр.................................................................................................... 247
Харцизький міський комітет народного контролю, м. Харцизьк Донецької області. 228 од. зб., 1963–1991 рр........................................... 112
* Відділ комунального господарства виконкому Харцизької міської
ради депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 65 од. зб.,
1963–1973 рр. (до Харцизького міського архіву 21.08.1989)
Відділ культури виконкому Харцизької міської ради депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 45 од. зб., 1956–1973 рр......... 283
* Прокуратура міста Харцизька Донецької області. 49 од. зб., 1951–
1973 рр. (до Харцизького міського архіву 20.08.1990)
Харцизька міська лікарня обласного відділу охорони здоров’я, м. Харцизьк Сталінської. 179 од. зб., 1953–1973 рр...................................... 254
Донецька обласна філармонія управління культури Донецької облдержадміністрації, м. Донецьк Донецької області. 284 од. зб., 1946–
1997 рр.................................................................................................... 287
Донецький державний академічний російський театр опери й балету
Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 75 од. зб., 1944–1973 рр............................................................... 286
Донецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Донецького облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 27 од. зб., 1961–
1973 рр.................................................................................................... 257
Тельманівський районний комітет народного контролю, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області. 260 од. зб., 1967–
1990 рр.................................................................................................... 112
* Відділ соціального забезпечення виконкому Тельманівської районної ради депутатів трудящих, смт.Тельманове Тельманівського району
Донецької області. 95 од. зб., 1943–1973 рр. (до Відділу соціального
забезпечення виконкому Тельманівської районної ради депутатів трудящих, смт.Тельманове Тельманівського району Донецької області
19.07.1989)
Шахтарська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Шахтарськ Донецької області. 144 од. зб., 1949–1975 рр.............. 254
* Шахтарське медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Шахтарськ Донецької області. 72 од. зб., 1965–1973 рр. (до Шахтарського
міського архіву 29.09.1988)
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* Амвросіївський районний комітет профспілки працівників сільського господарства, м. Амвросіївка Донецької області. 111 од. зб., 1963–
1980 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву)
* Амвросіївська державна нотаріальна контора, м. Амвросіївка Донецької області. 6 од. зб., 1963–1974 рр. (до Амвросіївського державного районного архіву 04.08.1988)
Управління харчової промисловості виконкому Донецької обласної
ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 1050 од. зб.,
1965–1985 рр.......................................................................................... 158
* Слов’янська філія Всесоюзного науково-дослідного і проектноконструкторського інституту металургійного машинобудування,
м. Слов’янськ Донецької області. 35 од. зб., 1968–1970 рр. (до
Слов’янської філії Всесоюзного науково-дослідного і проектноконструкторського інституту металургійного машинобудування,
м. Слов’янськ Донецької області 24.04.2001)
* Родинське шахтопрохідницьке управління тресту “Красноармійськвугілля”, м. Родинське міста Красноармійську Донецької області. 64 од. зб., 1972–1974 рр. (до Красноармійського міського архіву
14.05.1990)
* Мар’їнський райком профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, смт. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 30 од. зб., 1965–1973 рр. (до Мар’їнського державного
районного архіву 20.04.1992)
Донецький радгосп-технікум Головного управління кадрів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Красногорівка міста Донецька
Донецької області. 222 од. зб., 1943–1983 рр...................................... 272
* Великоновосілківська державна нотаріальна контора, смт. Велика
Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 46 од. зб.,
1955–1973 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 22.08.1988)
* Прокуратура міста Добропілля Донецької області. 108 од. зб.,1963–
1975 рр. (до Добропільського міського архіву 11.07.1994)
* Добропільська державна нотаріальна контора, м. Добропілля Донецької області. 60 од. зб., 1954–1975 рр. (до Добропільського міського
архіву 11.07.1994)
Добропільська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу, м. Добропілля Донецької області. 158 од. зб., 1965–1975 рр....... 254
Добропільське шахтобудівне управління №2 тресту “Красноармій
ськвугілля”, м. Добропілля Донецької області. 63 од. зб., 1971–
1974 рр.................................................................................................... 222
* Старобешівський райком профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, смт.Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 70 од. зб., 1965–1973 рр. (до
Старобешівського райкому профспілки робітників агропромкомплексу 24.04.1992)
* Старобешівський районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької
області. 152 од. зб., 1951–1975 рр. (до Старобешівського районного
споживчого товариства Донецької облспоживспілки, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області 15.05.2002)
* Добропільський районний союз споживчих товариств Донецької
облспоживспілки, м. Добропілля Донецької області. 82 од. зб., 1966–
1975 рр. (до Добропільського районного архіву, 2006)
* Ждановський механіко-металургійний технікум управління кадрів і
навчальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Жданов
Донецької області. 89 од. зб., 1966–1974 рр. (до Маріупольського міського архіву 16.05.2000)
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* Ждановський будівельний технікум управління керівних кадрів і
навчальних закладів Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, м. Жданов Донецької області. 39 од. зб., 1967–1973 рр.
(до Ждановського будівельного технікуму управління керівних кадрів
і навчальних закладів Міністерства будівництва підприємств важкої
індустрії СРСР, м. Жданов Донецької області 28.10.1988)
Морехідна школа Азовського морського пароплавства Міністерства
морського флоту СРСР, м. Маріуполь Донецької області. 325 од. зб.,
1945–1992 рр.......................................................................................... 276
* Міське ПТУ №74 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Жданов Донецької області. 85 од. зб.,1945–1973 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
* Міське ПТУ №3 Донецького обласного управління профтехосвіти,
м. Жданов Донецької області. 135 од. зб., 1943–1973 рр. (до Жданов
ського міського архіву 28.10.1988)
* Ждановська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа
№18 Ждановського міського відділу народної освіти, м. Жданов Донецької області. 16 од. зб., 1969–1973 рр. (до Маріупольського міського архіву 16.05.2000)
Середня загальноосвітня політехнічна з виробничим навчанням школа
№60 Приморського районного відділу народної освіти, м. Жданов Донецької області. 40 од. зб., 1962–1972 рр............................................. 277
* Редакція газети “Приазовський робітничий” – орган Ждановського
міськкому КПУ і міськради, м. Жданов Донецької області. 50 од. зб.,
1945–1973 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
Ждановський краєзнавчий музей Донецького обласного управління
культури, м. Жданов Донецької області. 104 од. зб., 1946–1973 рр........288
* Краснолиманське медичне училище лікарсько-санітарної служби
Донецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 256 од. зб.,
1944–1980 рр. (до Краснолиманського міського архіву 14.05.1992)
Червоногвардійський районний комітет народного контролю міста
Макіївки Донецької області. 395 од. зб., 1963–1991 рр...................... 112
Совєтський районний комітет народного контролю міста Макіївки Донецької області. 530 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Кіровський районний комітет народного контролю міста Макіївки Донецької області. 477 од. зб., 1963–1990 рр........................................... 112
Відділ народної освіти виконкому Центрально-Міської районної ради
депутатів працюючих міста Макіївки Донецької області. 118 од. зб.,
1963–1975 рр.......................................................................................... 264
* Відділ торгівлі виконкому Макіївської міської ради депутатів трудящих, м. Макіївка Донецької області. 223 од. зб., 1947–1975 рр. (до Відділу торгівлі виконкому Макіївської міської ради депутатів трудящих,
м. Макіївка Донецької області 01.09.1988)
Управління капітального будівництва виконкому Макіївської міської
ради народних депутатів, м. Макіївка Донецької області. 266 од. зб.,
1959–1982 рр.......................................................................................... 214
* Трест з будівництву і реконструкції автомобільних доріг і автомобільних споруджень “Донецькдорбуд” Міністерства будівництва й
експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. Донецьк Донецької області. 314 од. зб., 1968–1973 рр. (до Тресту з будівництву і реконструкції
автомобільних доріг і автомобільних споруджень “Донецькдорбуд”
Міністерства будівництва й експлуатації автомобільних доріг УРСР,
м. Донецьк Донецької області 19.06.1998)
Планова комісія виконкому Дружківської міської ради депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області. 71 од. зб., 1960–1973 рр.... 126
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* Будівельне управління №5 тресту “Краматорськжитлобуд”, м. Дружківка Донецької області. 36 од. зб., 1966–1973 рр. (до Будівельного управління №5 тресту “Краматорськжитлобуд”, м. Дружківка Донецької
області 26.06.1989)
Ясинуватське відділення Донецької залізниці, м. Ясинувата Донецької
області. 1724 од. зб., 1946–1992 рр....................................................... 187
* Сніжнянський міський комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, м. Сніжне Донецької області.
78 од. зб., 1966–1976 рр. (до Сніжнянського міського архіву 21.04.1993)
Торезька державна нотаріальна контора, м. Торез Донецької області.
60 од. зб., 1944–1973 рр......................................................................... 126
Торезький територіальний комітет профспілки робітничих вугільної
промисловості, м. Торез Донецької області. 135 од. зб., 1971–1975 рр.....340
Обласна клінічна лікарня професійних захворювань Донецького облздраввідділу, м. Донецьк Донецької області. 78 од. зб., 1956–1973 рр.....257
Відділ культури виконкому Красноармійської районної ради депутатів
трудящих, м. Красноармійськ Донецької області. 41 од. зб., 1964–
1973 рр.................................................................................................... 283
* Красноармійський районний комітет профспілки працівників сільського господарства, м. Красноармійськ Донецької області. 75 од. зб.,
1962–1973 рр. (до Красноармійського державного районого архіву
07.06.1993)
Торезька міська інспектура держстатистики Донецького обласного
статуправління, м. Торез Донецької області. 455 од. зб., 1943–1981 рр.
128
Красноармійське районне виробниче управління сільського господарства Донецького обласного управління сільського господарства,
м. Красноармійськ Донецької області. 104 од. зб., 1962–1969 рр..... 196
Управління сільського господарства виконкому Красноармійської
районної ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 293 од. зб., 1970–1985 рр............................................................. 196
Дебальцівська районна інспектура держстатистики Сталінського облсатуправління, м. Дебальцеве Сталінської області. 13 од. зб., 1943–
1958 рр.................................................................................................... 128
Виконавчий комітет Желаннівської селищної ради народних депутатів, смт.Желанне Ясинуватського району Донецької області.
160 од. зб., 1969–1985 рр......................................................................... 91
Докучаєвський ордена “Знак Пошани” флюсодоломітний комбінат тресту “Вогнеупорнеруд” Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Докучаєвськ Волноваського району Донецької області. 1131 од. зб.,
1944–1996 рр.......................................................................................... 168
Плодово-ягідний радгосп “Транспортник” республіканського тресту
плодово-ягідних радгоспів, м. Волноваха Донецької області. 56 од. зб.,
1943–1967 рр.......................................................................................... 200
* Старобешівська державна нотаріальна контора, смт.Старобешеве
Старобешівського району Донецької області. 36 од. зб., 1955–1973 рр.
(до Старобешівського державного районного архіву 30.08.1988)
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Володарської районної ради депутатів трудящих, смт. Володарське Володарського району
Донецької області. 21 од. зб., 1970–1975 рр. (до Володарського державного районного архіву 18.05.1988)
Донецький філіал науково-дослідного гірничорудного інституту
Міністерства чорної металургії УРСР, м. Донецьк Донецької області.
456 од. зб., 1966–1986 рр....................................................................... 302
Відділ культури виконкому Слов’янської районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 57 од. зб., 1962–1975 рр.....283
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Харцизька міська інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького обласного статистичного управління, м. Харцизьк
Донецької області. 324 од. зб., 1963–1981 рр...................................... 128
Горлівський автотранспортний технікум управління навчальних закладів Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Горлівка Донецької області. 97 од. зб., 1967–1976 рр............................................. 270
Донецький спеціалізований трест радгоспів з виробництву м’яса на
промисловій основі “Донецьктваринпром” Міністерства радгоспів
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 491 од. зб., 1976–1983 рр....... 198
Донецьке обласне виробниче об’єднання радгоспів Міністерства радгоспів УРСР, м. Донецьк Донецької області. 34 од. зб., 1983 р......... 197
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Донецьк Донецька область. 162 од. зб.,
1967–1991 рр.......................................................................................... 114
Агентство по Донецькій області Всесоюзного акціонерного товариства з іноземного туризму “Інтурист”, м. Донецьк Донецької області. 31
од. зб., 1964–1975 рр.............................................................................. 261
Фінансовий відділ виконкому Київської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 215 од. зб., 1967–1974 рр.....130
* Відділ соціального забезпечення виконкому Київської районної ради
депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 99 од. зб.,1967–
1976 рр. (до Відділу соціального забезпечення виконкому Київської
районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області
07.05.1996)
Київський районний комітет народного контролю міста Донецька Донецької області. 318 од. зб., 1967–1991 рр........................................... 112
* Донецький технікум радянської торгівлі управління кадрів і навчальних закладів Міністерства торгівлі УРСР, м. Донецьк Донецької області. 108 од. зб., 1962–1975 рр. (до Донецького комерційного технікуму
08.07.2003)
Народний суд Ленінського району міста Донецька Донецької області.
38 од. зб., 1961–1974 рр......................................................................... 117
2-а державна нотаріальна контора, м. Донецьк Донецької області.
43 од. зб., 1951–1974 рр......................................................................... 125
6-а державна нотаріальна контора, м. Донецьк Донецької області. 25
од. зб., 1967–1974 рр.............................................................................. 125
Відділ громадського харчування виконкому Донецької міської ради
депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 93 од. зб., 1968–
1976 рр.................................................................................................... 233
Гірниче професійно-технічне училище № 3 Донецького обласного
управління профтехосвіти, м. Донецьк Донецької області. 50 од. зб.,
1954–1971 рр.......................................................................................... 275
Народний суд Калінінського району міста Донецька Донецької області. 18 од. зб., 1967–1972 рр.................................................................... 117
Першотравневе районне виробниче управління сільського господарства Донецького обласного управління сільського господарства,
смт.Першотравневе Першотравневого району Донецької області.
64 од. зб., 1967–1969 рр......................................................................... 196
Ворошиловський районний комітет народного контролю міста Донецька Донецької області. 324 од. зб., 1973–1991 рр.......................... 112
Фінансовий відділ виконкому Ворошиловської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 115 од. зб., 1973–
1976 рр.................................................................................................... 130
Азовська басейнова рада добровільного спортивного товариства “Водник”, м. Жданов Донецької області. 364 од. зб., 1967–1986 рр......... 261
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Відділ народної освіти виконкому Київської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 75 од. зб., 1967–
1975 рр.................................................................................................... 264
Вуглегорська державна районна електрична станція ім. 25-го з’їзду
КПРС виробничого енергетичного об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й електрифікації УРСР, смт. Світлодарське міста
Дебальцеве Донецької області. 607 од. зб., 1968–1984 рр................. 164
Іловайське відділення Донецької залізниці, м. Іловайськ міста Харцизька Донецької області. 323 од. зб., 1944–1974 рр.......................... 187
Відділ культури виконкому Селидівської міської ради народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 58 од. зб., 1971–1980 рр........ 283
Селидівський міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Селидове Донецької області. 66 од. зб., 1972–1980 рр............................................. 344
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Артемівської
міської ради депутатів трудящих, м. Артемівськ Донецької області. 28 од. зб.,1968–1975 рр. (до Артемівського міського архіву
28.07.1988)
Відділ капітального будівництва виконкому Дружківської міської ради
депутатів трудящих, м. Дружківка Донецької області. 41 од. зб., 1972–
1975 рр.................................................................................................... 214
Дружківський порцеляновий завод ім. 50-річчя СРСР Республіканського виробничого об’єднання фарфорофаянсової промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Дружківка Донецької області.
139 од. зб., 1972–1980 рр....................................................................... 175
Донецький філіал Українського державного інституту з проектування дорожнього господарства Міністерства будівництва й експлуатації
автомобільних доріг УРСР, м. Донецьк Донецької області. 282 од. зб.,
1968–1984 рр.......................................................................................... 302
* Комсомольський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Комсомольське Старобешівського району Донецької області. 71 од. зб.,1961–
1974 рр. (до Старобешівського державного районного архіву 30.08.1988)
Виконавчий комітет Олексієво-Орлівської селищної ради депутатів
трудящих, смт. Олексіїво-Орлівка Шахтарського району Донецької області. 117 од. зб., 1943–1962 рр............................................................. 91
Шахтарський міський комітет народного контролю, м. Шахтарськ Донецької області. 195 од. зб., 1966–1990 рр........................................... 112
Олександрівське районне виробниче управління сільського господарства Донецького обласного управління сільського господарства, смт.
Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 50 од.
зб., 1965–1969 рр.................................................................................... 196
Шахтарський територіальний комітет професійної спілки робітничих
вугільної промисловості, м. Шахтарськ Донецької області. 73 од. зб.,
1970–1976 рр.......................................................................................... 340
Олександрівська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 73 од. зб., 1965–1975 рр............................................................... 254
* Прокуратура міста Шахтарську Донецької області. 84 од. зб.,1963–
1974 рр. (до Шахтарського міського архіву 29.09.1988)
* Красноармійська районна спілка споживчих товариств Донецької
облспоживспілки, м. Красноармійськ Донецької області. 275 од. зб.,
1943–1975 рр. (до Красноармійського державного районого архіву
26.11.2003)
Виконавчий комітет Новоолександрівсьої сільської ради народних депутатів, сел. Новоолександрівка Красноармійського району Донецької
області. 198 од. зб., 1969–1985 рр......................................................... 92
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* Олександрівський районний народний суд, смт.Александрівка Александрівського району Донецької області. 51 од. зб.,1965–1975 рр. (до
Олександрівського державного районного архіву 16.08.1993)
Птахорадгосп “Ждановський” Донецького спеціалізованого тресту
птахофабрик і птахорадгоспів, с. Степано-Кринка Амвросіївського
району Донецької області. 83 од. зб., 1964–1974 рр........................... 200
Виконавчий комітет Зеленоярської сільської ради народних депутатів,
с. Зелений Яр Володарського району Донецької області. 136 од. зб.,
1975–1985 рр........................................................................................... 92
* Мар’їнська державна нотаріальна контора, м. Мар’їнка Донецької
області. 37 од. зб.,1963–1975 рр. (до Мар’їнського державного районного архіву 20.03.1991)
Ждановський міський комітет профспілки медичних працівників,
м. Жданов Донецької області. 102 од. зб., 1957–1975 рр................... 344
Ждановський міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Жданов Донецької області. 79 од. зб., 1966–1975 рр..................................................... 344
Волноваська районна лікарня Донецького облздраввідділу, м. Волноваха Донецької області. 79 од. зб., 1957–1974 рр................................ 254
* Волноваський міський комбінат комунальних підприємств Донецького облкомунгоспу, м. Волноваха Донецької області. 69 од. зб.,1954–
1974 рр. (до Волноваського державного районного архіву 10.04.1989)
Радгосп “Докучаєвський” Південно-Донецького спеціалізованого
тресту овочемолочних радгоспів, м. Докучаєвськ Волноваського району Донецької області. 93 од. зб., 1958–1975 рр................................... 200
Радгосп “Ольгинський” Південно-Донецького спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, смт.Ольгинка Волноваського району Донецької області. 82 од. зб., 1950–1974 рр............................................. 200
Відділ комунального господарства виконкому Горлівської міської ради
депутатів трудящих, м. Горлівка Донецької області. 166 од. зб., 1954,
1957–1976 рр.......................................................................................... 224
Горлівський територіальний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Горлівка Донецької області. 185 од. зб., 1970–
1976 рр.................................................................................................... 340
* Центрально-Міський райком профспілки працівників освіти, вищої
школи і наукових установ міста Горлівки Донецької області. 93 од. зб.,
1957–1976 рр. (до Горлівського міського архіву 26.04.1993)
* Державний спеціалізований шахтобудівний трест “Горлівськвуглебуд” комбінату “Артемвугілля” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Горлівка Донецької області. 174 од. зб., 1964–1974 рр. (до
Горлівського міського архіву 05.04.1988)
* Горлівський політехнічний технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства комунального господарства УРСР, м. Горлівка
Донецької області. 138 од. зб., 1965–1976 рр. (до Горлівського міського
архіву 05.04.1988)
* Горлівський технікум радянської торгівлі управління кадрів і навчальних закладів Міністерства торгівлі УРСР, м. Горлівка Донецької
області. 178 од. зб., 1963–1974 рр. (до Горлівського міського архіву
05.04.1988)
Донецьке територіальне відділення НТТ гірниче союзу гірничих
фахівців України, м. Донецьк Донецької області. 348 од. зб., 1971–
1996 рр.................................................................................................... 346
* 2-а державна нотаріальна контора, м. Шахтарськ Донецької області.
7 од. зб., 1974–1975 рр. (до Шахтарського міського архіву 29.09.1988)
Будівельно-монтажний трест “Костянтинівпромбуд” комбінату “Донецькважбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії
УРСР, м. Костянтинівка Донецької області. 97 од. зб., 1960–1974 рр. 222
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* Костянтинівський міський комітет профспілки робітничих місцевої
промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Костянтинівка Донецької області. 50 од. зб., 1969–1974 рр. (до Костянтинівського
міського архіву 22.06.1995)
* Красноармійський територіальний комітет профспілки робітничих
вугільної промисловості, м. Димитров міста Красноармійську Донецької області. 159 од. зб., 1970–1975 рр. (до Красноармійського теркому
профспілки 20.05.1996).........................................................................
Донецький територіальний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 849 од. зб., 1970–
1988 рр.................................................................................................... 340
Радгосп ім. Н.К.Крупської Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, смт.Шабельківка міста Краматорська Донецької області. 83 од. зб., 1958–1968 рр..................................................... 200
* Ясинуватський машинобудівний завод Головного управління вугільного машинобудування Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Ясинувата Донецької області.
71 од. зб.,1948–1964 рр. (до Ясинуватського машинобудівного заводу
Головного управління вугільного машинобудування Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Ясинувата Донецької області 08.02.1999)
Відділ культури виконкому Макіївської міської ради депутатів трудящих, м. Макіївка Донецької області. 43 од. зб., 1967–1975 рр.......... 283
* Відділ комунального господарства виконкому Макіївської міської
ради депутатів трудящих, м. Макіївка Донецької області. 155 од. зб.,
1943–1975 рр. (до Відділу комунального господарства виконкому
Макіївської міської ради депутатів трудящих, м. Макіївка Донецької
області 19.08.1988)
* Відділ головного архітектора виконкому Слов’янської районної ради
депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 9 од. зб., 1968–
1974 рр. (до Відділу головного архітектора виконкому Слов’янської
районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області
29.09.1988)
Слов’янське районне виробниче управління сільського господарства
Донецького обласного управління сільського господарства, м. Сло
в’янськ Донецької області. 57 од. зб., 1962–1969 рр.......................... 196
Управління сільського господарства виконкому Слов’янської районної
ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 121 од. зб.,
1970–1985 рр.......................................................................................... 196
Слов’янське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного
забезпечення сільського господарства, м. Слов’янськ Донецької області. 112 од. зб., 1961–1982 рр.................................................................. 196
Донецьке обласне правління науково-технічного товариства машинобудівної промисловості, м. Краматорськ Донецької області. 194 од. зб.,
1966–1980 рр.......................................................................................... 346
Відділ культури виконкому Добропільської міської ради депутатів трудящих, м. Добропілля Донецької області. 20 од. зб., 1973–1976 рр. 283
Планова комісія виконкому Єнакієвської міської ради народних депутатів, м. Єнакієве Донецької області. 211 од. зб., 1943–1983 рр........ 126
* Торговий відділ виконкому Єнакієвської міської ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Донецької області. 65 од. зб.,1949–1975 рр. (до
Єнакієвського міського архіву 07.06.1988)
Державний будівельний трест “Єнакієвметалургбуд” комбінату “Донецькважбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії
УРСР, м. Єнакієве Донецької області. 238 од. зб., 1967–1982 рр...... 222
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Єнакієвське виробниче відділення з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, м. Єнакієве Донецької області. 207 од. зб.,
1961–1985 рр.......................................................................................... 196
* Єнакієвський міський комітет профспілки працівників державних
установ, м. Єнакієве Донецької області. 67 од. зб., 1963–1975 рр. (до
Єнакієвського міського архіву 11.05.1992)
* Шахтобудівне управління №1 тресту “Макіївшахтобуд”, м. Торез
Донецької області. 129 од. зб., 1972–1975 рр. (до Торезького міського
архіву 02.04.90)
Тельманівська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області. 114 од.
зб., 1957–1975 рр.................................................................................... 254
Насінницький радгосп ім. 18-го партз’їзду Донецької обласної державної сільськогосподарської досвідченої станції, с. Новоселівка
Тельманівського району Донецької області. 282 од. зб., 1940, 1943–
1984 рр.................................................................................................... 200
Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих,
с. Кірове Ямського району Сталінської області. 28 од. зб., 1945–
1954 рр..................................................................................................... 92
Виконавчий комітет Трипільської сільської ради депутатів трудящих,
с. Трипілля Артемівського району Сталінської області. 24 од. зб.,
1950–1959 рр........................................................................................... 92
Відділ культури виконкому Артемівської районної ради народних
депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 146 од. зб., 1964–
1986 рр.................................................................................................... 283
Краматорський завод лиття і кувань Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, м. Краматорськ Донецької області. 380 од. зб.,
1964–1975 рр.......................................................................................... 165
* Великоновосілківський райком профспілки робітників і службовців
сільського господарства і заготівель, смт.Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 56 од. зб., 1967–1976 рр. (до
Великоновосілківського районного архіву 22.06.1992)
Обласна центральна клінічна лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Донецьк Донецької області. 541 од. зб., 1945–1975 рр.................. 257
Донецький філіал інституту з проектування сільського будівництва
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області. 12 од. зб., 1968–1970 рр............................................................... 302
Донецький обласний трест міжколгоспного дорожнього будівництва
Українського міжколгоспного об’єднання з будівництва, м. Донецьк
Донецької області. 672 од. зб., 1968–1985 рр...................................... 222
* Донецький політехнічний технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства чорної металургії, м. Донецьк Донецької області. 148 од. зб.,1946–1975 рр. (до Донецького політехнічного технікуму
управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії, м. Донецьк Донецької області 2003)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Старобешівської районної ради депутатів трудящих, смт. Старобешеве Старобешівського
району Донецької області. 70 од. зб.,1944–1975 рр. (до Старобешів
ського державного районного архіву 15.04.1991)
Відділ культури виконкому Красноармійської міської ради народних
депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 39 од. зб., 1975–
1980 рр.................................................................................................... 283
* Прокуратура Амвросіївського району, м. Амвросіївка Донецької
області. 283 од. зб., 1947–1980 рр. (до Амвросіївського державного
районного архіву 04.08.1988)
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Планова комісія виконкому Торезької міської ради депутатів трудящих, м. Торез Донецької області. 79 од. зб., 1968–1975 рр................ 126
* Єнакієвський міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Єнакієве Донецької області. 5 од. зб., 1971–1975 рр. (до Єнакієвського міського архіву
11.05.1992)
* Єнакієвський міський комітет профспілки працівників освіти,
вищої школи і наукових установ, м. Єнакієве Донецької області.
18 од. зб.,1970–1975 рр. (до Єнакієвського міського архіву 11.05.1992)
Горлівська міська інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, м. Горлівка Донецької області.
619 од. зб., 1950–1980 рр....................................................................... 128
Управління юстиції виконкому Донецької обласної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 906 од. зб., 1943–1993 рр.... 115
Виконавчий комітет Розівської сільської ради народних депутатів,
с. Розівка Шахтарського району Донецької області. 179 од. зб., 1975–
1985 рр......................................................................................................92
* Шахтарська районна рада союзу спортивних товариств і організацій
УРСР, м. Шахтарськ Донецької області. 12 од. зб., 1965–1968 рр. (до
Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Шахтарської
районної ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області.
22 од. зб., 1968–1975 рр. (до Шахтарського державного районного архіву 28.09.1988)
Донецький обласний відділі Українського товариства глухих Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Донецьк Донецької області. 493 од. зб., 1944–1985 рр.................................................................. 310
Планова комісія виконкому Волноваської районної ради народних депутатів, м. Волноваха Донецької області. 77 од. зб., 1964–1980 рр.............126
* Відділ соцзабезпечення виконкому Волноваської районної ради депутатів трудящих, м. Волноваха Донецької області. 28 од. зб., 1970–
1975 рр. (до Волноваського державного районного архіву 10.04.1989)
Відділ культури виконкому Шахтарської міської ради депутатів трудящих, м. Шахтарськ Донецької області. 14 од. зб., 1974–1975 рр....... 283
* Шахтарський міський народний суд, м. Шахтарськ Донецької області. 89 од. зб., 1963–1975 рр. (до Шахтарського міського архіву
29.09.1988)
Донецький технікум легкої промисловості управління кадрів і навчальних закладів Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Донецьк
Донецької області. 125 од. зб., 1962–1975 рр...................................... 271
* Районний архітектор виконкому Великоновосілківської районної
ради депутатів трудящих, смт. Велика Новосілка Великоновосілків
ського району Донецької області. 67 од. зб.,1966–1976 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 22.08.1988)
* Великоновосілківський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, смт.Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 23 од. зб.,1961–1975 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 17.05.1993).........
Відділ народної освіти виконкому Олександрівської районної ради депутатів трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 89 од. зб., 1965–1975 рр............................................. 264
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Олександрівської
районної ради депутатів трудящих, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 19 од. зб.,1968–1975 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 27.09.1988)
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Донецька обласна державна хлібна інспекція Міністерства заготівель
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 149 од. зб., 1953–1983 рр....... 237
Краматорська центральна міська лікарня Донецького облздраввідділу,
м. Краматорськ Донецької області. 250 од. зб., 1968–1981 рр........... 254
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Краматорської
міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області.
55 од. зб., 1969–1975 рр. (до Комітету з фізичної культури і спорту
виконкому Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області 23.08.1989)
Слов’янська центральна районна лікарня Донецького облздраввідділу,
смт. Миколаївка Слов’янської міськради Донецької області. 221 од. зб.,
1957–1985 рр.......................................................................................... 254
Слов’янське районне інформбюро держстатистики Донецького обласного статуправління, м. Слов’янськ Донецької області. 467 од. зб.,
1943–1986 рр.......................................................................................... 128
Радгосп “Комуніст” Слов’янського спеціалізованого тресту овочемолочних радгоспів, смт. Дробишеве Краснолиманського району Донецької області. 225 од. зб., 1945–1975 рр........................................... 200
Виконавчий комітет Світлівської сільської ради народних депутатів,
сел. Світле Добропільського району Донецької області. 55 од. зб.,
1975–1980 рр............................................................................................92
* Добропільський міський народний суд, м. Добропілля Донецької області. 14 од. зб., 1963–1975 рр. (до Добропільського міського архіву
11.07.1994)
Управління по заготівлях і постачанню паливом населення, комунально-побутових підприємств і установ виконкому Донецької обласної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 105 од. зб.,
1973–1980 рр.......................................................................................... 238
* Ждановське медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Жданов Донецької області. 200 од. зб., 1945–1975 рр. (до Ждановського
міського архіву 28.10.1988)
Донецький обласний російський драматичний театр Донецького обласного управління культури, м. Жданов Донецької області. 673 од. зб.,
1959–1985 рр.......................................................................................... 286
Ждановське відділення Донецької ордена Леніна залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Жданов Донецької області. 814 од. зб.,
1947–1985 рр.......................................................................................... 187
* Костянтинівський індустріальний технікум управління навчальних
закладів Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР,
м. Костянтинівка Донецької області. 162 од. зб., 1944–1975 рр. (до Костянтинівського міського архіву 27.07.2000)
Донецький філіал інституту інженерів залізничного транспорту
ім. С. М. Кірова Головного управління навчальними закладами Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Донецьк Донецької області.
20 од. зб., 1968–1970 рр......................................................................... 267
Шахтарське виробниче об’єднання з видобутку антрациту Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Шахтарськ Донецької області.
933 од. зб., 1970–1980 рр....................................................................... 142
Центр з наукової організації праці управління організації праці, заробітної плати і робітничих кадрів Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ Донецької області.
149 од. зб., 1970–1975 рр....................................................................... 308
Відділ культури виконкому Краснолиманської районної ради депутатів
трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 145 од. зб., 1956–
1975 рр.................................................................................................... 283
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* Районний архітектор виконкому Краснолиманської районної ради
депутатів трудящих, м. Красний Лиман Донецької області. 82 од. зб.,
1957–1975 рр. (до Краснолиманського державного районного архіву
10.05.1988)
Відділ народної освіти виконкому Ворошиловської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 88 од. зб., 1973–
1976 рр..................................................................................................... 264
Відділ охорони здоров’я виконкому Кіровської районної ради депутатів трудящих міста Донецька Донецької області. 250 од. зб., 1948–
1976 рр..................................................................................................... 254
Донецьке виробниче об’єднання молочної промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 753 од. зб., 1966–1982 рр............................................................. 161
Торезький міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Торез Донецької області. 9 од. зб., 1974–1975 рр...................................................................... 344
Радгосп “Авангард” Південно-Донецького виробничого об’єднання
плодовоовочевого господарства, с. Петровське Старобешівського
району Донецької області. 187 од. зб., 1962–1984 рр......................... 200
* Районний архітектор виконкому Харцизької районної ради депутатів
трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 87 од. зб., 1954–1962 рр. (до
Харцизького міського архіву 20.08.1990)
* Управління головного архітектора виконкому Харцизької міської
ради народних депутатів, м. Харцизьк Донецької області. 202 од. зб.,
1963–1980 рр. (до Харцизького міського архіву 21.08.1989)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Харцизької районної
ради депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 19 од. зб.,
1951–1962 рр. (до Харцизького міського архіву 20.08.1990)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Харцизької міської ради
народних депутатів, м. Харцизьк Донецької області. 71 од. зб., 1963–
1980 рр. (до Харцизького міського архіву 20.08.1990)
* Відділ соціального забезпечення виконкому Єнакієвської міської
ради народних депутатів, м. Єнакієве Донецької області. 187 од. зб.,
1945–1980 рр. (до Єнакієвського міського архіву 20.07.1989)
* Комітет зі справ фізичної культури і спорту виконкому Єнакієвської міської ради народних депутатів, м. Єнакієве Донецької області.
30 од. зб., 1973–1980 рр. (до Єнакієвського міського архіву 07.06.1988)
Єнакієвський міський комітет профспілок, м. Єнакієве Донецької області. 18 од. зб., 1975–1976 рр............................................................... 343
Єнакієвський територіальний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Єнакієве Донецької області. 237 од. зб., 1970–
1980 рр.................................................................................................... 340
* Сніжнянський міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Сніжне Донецької
області. 16 од. зб., 1975–1976 рр. (до Сніжнянського міського архіву
21.04.1993)
Державна інспекція закупівлі й якості сільськогосподарських продуктів по Донецькій області Міністерства заготівель УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 203 од. зб., 1970–1984 рр...................................... 239
Відділ народної освіти виконкому Горлівської міської ради депутатів
трудящих, м. Горлівка Донецької області. 321 од. зб., 1974–1976 рр... 264
Горлівський машинобудівний технікум управління кадрів і навчальних
закладів Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, м. Горлівка Донецької області. 139 од. зб., 1964–1977 рр............................. 272
Донецький спеціалізований будівельно-монтажний трест “Донецькспецсільгоспмонтаж” Донецького обласного виробничого об’єднання
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з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, м. Донецьк Донецької області. 409 од. зб., 1971–1985 рр........................... 222
Донецьке обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання з плодоовочевої продукції Міністерства плодоовочевого господарства УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 363 од. зб., 1981–1985 рр.................. 200
Донецьке виробничо-аграрне об’єднання по садівництву й виноробній
промисловості Головного управління Ради Міністрів УРСР садівництву, виноградарству і виноробної промисловості, м. Донецьк Донецької області. 1483 од. зб., 1973–1985 рр................................................. 200
Олександрівське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. 115 од. зб., 1965–1983 рр....196
Відділ народної освіти виконкому Мар’їнської районної ради народних депутатів, м. Мар’їнка Донецької області. 201 од. зб., 1955–
1980 рр.................................................................................................... 264
* Волноваська районна спілка споживчих товариств Донецької облспоживспілки, м. Волноваха Донецької області. 292 од. зб., 1957–
1976 рр. (до Волноваського державного районного архіву 15.05.2003)
Волноваський районний комітет профспілки робітників і службовців
сільського господарства і заготівель, м. Волноваха Донецької області.
60 од. зб., 1965–1976 рр......................................................................... 345
* Волноваський районний комітет профспілки працівників держторгівлі і споживчкооперації, м. Волноваха Донецької області. 58 од.
зб., 1965–1976 рр. (до Волноваського державного районного архіву
06.05.1992)
* Артемівський міський комітет профспілки працівників освіти, вищої
школи і наукових установ, м. Артемівськ Донецької області. 85 од. зб.,
1969–1980 рр. (до Артемівського міського архіву 20.05.1996)
* Артемівський міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Артемівськ Донецької області. 71 од. зб., 1974–1980 рр. (до Артемівського міського
архіву 21.05.1996)
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Артемівської
районної ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області.
39 од. зб., 1970–1980 рр. (до Артемівського державного районного архіву 15.09.1988)
* Макіївський будівельний технікум управління керівних кадрів і навчальних закладів Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, м. Макіївка Донецької області. 131 од. зб.,1951–1980 рр.
(до Макіївського будівельного технікуму управління керівних кадрів
і навчальних закладів Міністерства будівництва підприємств важкої
індустрії СРСР, м. Макіївка Донецької області 19.09.1988)
Шахтарська районна інспектура держстатистики Донецького облсатуправління, м. Шахтарськ Донецької області. 591 од. зб., 1956–
1983 рр.................................................................................................... 128
* Шахтарська районна спілка споживчих товариств Донецької облспоживспілки, м. Шахтарськ Донецької області. 260 од. зб., 1949–
1980 рр. (до Шахтарської районної спілки споживчих товариств Донецької облспоживспілки, м. Шахтарськ Донецької області 11.04.2002)
* Добропільський територіальний комітет профспілки робітничих
вугільної промисловості, м. Добропілля Донецької області. 107 од. зб.,
1976–1980 рр. (до Добропільського територіального комітету проф
спілки робітників вугільної промисловості, м. Добропілля Донецької
області 20.05.1996)
Краснолиманська середня школа №3 Краснолиманського міського відділу народної освіти, м. Красний Лиман Донецької області. 73 од. зб.,
1945–1980 рр.......................................................................................... 277
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* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Костянтинівської
районної ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 71 од. зб., 1965–1980 рр. (до Костянтинівського державного районного архіву 28.05.1990)
* Ждановський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Жданов Донецької області. 142 од. зб., 1943–1975 рр. (до Ждановського міського архіву 24.01.1989)
Костянтинівська районна інспектура держстатистики Донецького облсатуправління, м. Костянтинівка Донецької області. 175 од. зб., 1965–
1981 рр..................................................................................................... 128
* Костянтинівський райком профспілки працівників сільського господарства, м. Костянтинівка Донецької області. 76 од. зб., 1972–1980 рр.
(до Костянтинівського державного районного архіву 25.05.1992)
* Радгосп “Краматорський” Донецького виробничо-аграрного
об’єднання садівництва і виноробної промисловості, смт. Шабельківка Краматорської міськради Донецької області. 246 од. зб., 1943–
1983 рр. (до Радгоспу “Краматорський” Донецького виробничо-аграрного об’єднання садівництва і виноробної промисловості, смт. Шабельківка Краматорської міськради Донецької області 13.05.1999)
* Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Краснолиманської
районної ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 216 од. зб., 1969–1980 рр. (до Краснолиманського державного
районного архіву 10.05.1988)
Краснолиманське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, смт. Дробишеве Краснолиманського району Донецької області. 95 од. зб., 1961–1980 рр..... 196
Краснолиманське районне виробниче управління сільського господарства, м. Красний Лиман Донецької області. 38 од. зб., 1962–
1969 рр.................................................................................................... 196
Спеціалізований трест “Східсільспецмонтаж” виробничого об’єднання
спеціальних будівельних і монтажних робіт Міністерства сільського
будівництва УРСР, м. Донецьк Донецької області. 288 од. зб., 1977–
1980 рр.................................................................................................... 222
Костянтинівський міський інформаційно-обчислювальний центр держстатистики Донецького облсатуправління, м. Костянтинівка Донецької області. 278 од. зб., 1949–1980 рр........................................... 128
* Середнє ПТУ №39 Донецького обласного управління професійнотехнічної освіти, м. Костянтинівка Донецької області. 36 од. зб., 1969–
1980 рр. (до Костянтинівського міського архіву 13.05.1994)
* Костянтинівський міськком профспілки працівників держторгівлі і
споживчкооперації, м. Костянтинівка Донецької області. 195 од. зб.,
1947–1980 рр. (до Костянтинівського міського архіву 22.06.1995)
Трест “Донкоксохімбуд” комбінату “Донецькважбуд” Міністерства
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Авдіївка Донецької
області. 181 од. зб., 1962–1972 рр......................................................... 222
Радгосп “Червоний молочар” Слов’янського спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, м. Слов’янськ Донецької області. 123 од. зб.,
1957–1976 рр.......................................................................................... 200
* Прокуратура Слов’янського району, м. Слов’янськ Донецької області.
4 од. зб., 1976 р. (до Прокуратури Слов’янського району, м. Слов’янськ
Донецької області 29.09.1988)
* Прокуратура міста Селидове Донецької області. 307 од. зб., 1967–
1980 рр. (до Селидівського міського архіву 02.09.1988)
Державний будівельно-монтажний ордена Леніна трест “Ждановметалургбуд” комбінату “Ждановбуд” Міністерства будівництва підпри-
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ємств важкої індустрії УРСР, м. Жданов Донецької області. 455 од. зб.,
1958–1975 рр.......................................................................................... 222
* Прокуратура міста Жданова Донецької області. 72 од. зб., 1953–
1975 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
* Ждановське державне музичне училище Донецького обласного
управління культури, м. Жданов Донецької області. 58 од. зб., 1966–
1975 рр. (до Ждановського міського архіву 28.10.1988)
Ждановський міський комітет профспілки працівників культури,
м. Жданов Донецької області. 76 од. зб., 1965–1975 рр..................... 344
Ясинуватське районне виробниче управління сільського господарства,
м. Ясинувата Донецької області. 61 од. зб., 1965–1969 рр................. 196
Управління сільського господарства виконкому Ясинуватської районної
ради народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 354 од. зб.,
1970–1985 рр.......................................................................................... 196
Племінний птахівницький радгосп-репродуктор “Ясинуватський” Донецькптахопрому, сел. Красний Партизан Ясинуватського району Донецької області. 62 од. зб., 1965–1976 рр............................................. 200
* Прокуратура Ясинуватського району, м. Ясинувата Донецької області. 25 од. зб., 1966–1976 рр. (до Ясинуватського державного районного
архіву 19.04.1988)
Новоазовське районне виробниче управління сільського господарства,
м. Новоазовськ Донецької області. 136 од. зб., 1965–1969 рр........... 196
Дружківський міський комітет профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Дружківка Донецької області. 53 од. зб., 1972–1980 рр............................................. 344
Радгосп “Павлопільський” Південно-Донецького спеціалізованого
тресту овочемолочних радгоспів, с. Заможне Тельманівського району
Донецької області. 74 од. зб., 1968–1978 рр........................................ 200
Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут вторинних кольорових металів Всесоюзного об’єднання заготівлі і переробці вторинних кольорових металів при Міністерстві кольорової металургії СРСР,
м. Донецьк Донецької області. 273 од. зб., 1968–1984 рр.................. 301
Донецький філіал Республіканського проектного інституту “Укржитлоремпроект” Міністерства комунального господарства УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1968–1971 рр...................... 302
Донецька обласна державна насінна інспекція Республіканської державної насінної інспекції Міністерства сільського господарства
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 392 од. зб., 1944–1997 рр....... 202
Комітет з фізичної культури і спорту при виконкомі Донецької міської ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 44 од. зб.,
1950–1976 рр.......................................................................................... 260
Донецька міська рада союзу спортивних товариств і організацій УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 13 од. зб., 1959–1968 рр.................... 260
* Управління головного архітектора виконкому Дзержинської міської
ради народних депутатів, м. Дзержинськ Донецької області. 76 од. зб.,
1963–1980 рр. (до Дзержинського міського архіву 13.08.1990)
Миронов Михайло Юхимович - донецький критик, член союзу журналістів УРСР. 52 од. зб., 1947–1980 рр............................................... 364
Донецький обласний онкологічний диспансер Донецького обласного
відділу охорони здоров’я, м. Донецьк Донецької області. 320 од. зб.,
1949–1976 рр.......................................................................................... 257
Дорожня рада добровільного спортивного товариства “Локомотив”
Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 309 од. зб., 1953–
1985 рр.................................................................................................... 261
Донецька організація Спілки композиторів України, м. Донецьк Донецької області. 148 од. зб., 1969–1991 рр........................................... 283
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Донецький бавовняний комбінат ім. 25-го з’їзду КПРС Українського
промислового об’єднання з виробництву бавовняної продукції Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області.
396 од. зб., 1965–1980 рр....................................................................... 156
* Донецьке виробниче меблеве об’єднання ім. 26-го з’їзду КПРС Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 199 од. зб.,1966–1977 рр. (до Донецького виробничого
меблевого об’єднання “Донецькмеблі” 01.09.1998)
Завод “Альфа” об’єднання “Московський електроламповий завод”
Міністерства електронної промисловості СРСР, м. Краматорськ Донецької області. 248 од. зб., 1969–1980 рр........................................... 165
Донецьке обласне відділення музичного товариства УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 61 од. зб., 1962–1982 рр........................................ 284
Донецька обласна рада Добровільного спортивного товариства (ДСТ),
м. Донецьк Донецької області. 176 од. зб., 1973–1987 рр.................. 261
Республіканське об’єднання по шахтному будівництву “Укршахтобуд”
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 1285 од. зб., 1973–1987 рр....................................................... 216
Донецький об’єднаний авіазагін Українського управління цивільної
авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Донецьк Донецької області. 716 од. зб., 1945–1993 рр............................................................. 190
Донецький філіал Республіканського центру з наукової організації
праці й управління виробництвом “Укркомуноргпраці” Міністерства
комунального господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області. 122
од. зб., 1968–1988 рр.............................................................................. 308
Виконавчий комітет Пісковської сільської ради народних депутатів,
сел. Піски Ясинуватського району Донецької області. 109 од. зб.,
1979–1985 рр............................................................................................ 92
Ясинуватське районне споживче товариство Донецької облспоживспілки, м. Авдіївка Ясинуватської міськради Донецької області. 540 од. зб.,
1949–1980 рр.......................................................................................... 247
Донецький обласний комітет профспілки працівників плодоовочевого
господарства й заготівель, м. Донецьк Донецької області. 31 од. зб.,
1981–1984 рр.......................................................................................... 339
Виконавчий комітет Вугледарської селищної ради народних депутатів,
смт. Вугледар Петровського району міста Донецька Донецької області.
235 од. зб., 1973–1989 рр......................................................................... 91
Виконавчий комітет Комінтернівської сільської ради народних депутатів, с. Комінтернове Новоазовського району Донецької області. 66
од. зб., 1975–1981 рр................................................................................ 92
Проектний інститут житлово-цивільного будівництва Головного управління проектних організацій Держкомітету Ради Міністрів УРСР,
м. Донецьк Донецької області. 312 од. зб., 1946–1976 рр.................. 300
Донецький обласний комітет профспілки працівників рибного господарства, м. Донецьк Донецької області. 91 од. зб., 1986–1989 рр..... 339
Донецький обласний комітет профспілки робітничих машинобудування й приладобудування, м. Донецьк Донецької області. 230 од. зб.,
1977–1988 рр.......................................................................................... 339
Донецький економічний технікум Держкомітету Ради Міністрів СРСР
з матеріально-технічного постачання, м. Донецьк Донецької області.
90 од. зб., 1971–1980 рр......................................................................... 271
* Донецький індустріально-педагогічний технікум Держкомітету Ради
Міністрів СРСР з професійно-технічної освіті, м. Донецьк Донецької
області. 28 од. зб., 1969–1975 рр. (до Донецького індустріально-педагогічного технікуму Держкомітету Ради Міністрів СРСР з професійнотехнічної освіті, м. Донецьк Донецької області 26.07.2002)

№ Р-6689
№ Р-6690
№ Р-6691

№ Р-6692
№ Р-6693
№ Р-6694

№ Р-6695
№ Р-6696
№ Р-6697
№ Р-6698
№ Р-6699

№ Р-6700
№ Р-6701
№ Р-6702
№ Р-6703
№ Р-6704
№ Р-6705
№ Р-6706
№ Р-6707

733

Донецький заочний хіміко-технологічний технікум Управління кадрів і навчальних закладів Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Донецьк Донецької області. 118 од. зб., 1959–1975 рр.................. 272
Донецьке педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 89 од. зб., 1967–1980 рр........................................ 274
* Шахта ім. А. А.Скочинського Донецького виробничого об’єднання
з видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області.
233 од. зб., 1975–1980 рр. (до Шахти ім. О. О. Скочинського Донецького виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Донецьквугілля”,
м. Донецьк Донецької області 16.05.1996)
Управління сільського господарства виконкому Волноваської районної
ради народних депутатів, м. Волноваха Донецької області. 265 од. зб.,
1970–1983 рр.......................................................................................... 196
Волноваське районне виробниче управління сільського господарства,
м. Волноваха Донецької області. 95 од. зб., 1962–1969 рр................. 196
Амвросіївська восьмирічна школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей
батьків, позбавлених батьківських прав Амвросіївського райвідділу
народної освіти, м. Амвросіївка Донецької області. 25 од. зб., 1961–
1980 рр.................................................................................................... 278
Красноармійське виробниче об’єднання з добування вугілля “Красноармійськвугілля” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Димитров Донецької області. 1051 од. зб., 1970–1983 рр....................... 142
Шахтарське районне виробниче управління сільського господарства
Донецького обласного управління сільського господарства, м. Шахтарськ Донецької області. 32 од. зб., 1965–1970 рр............................ 196
Управління сільського господарства виконкому Шахтарської районної
ради народних депутатів, м. Шахтарськ Донецької області. 85 од. зб.,
1970–1980 рр.......................................................................................... 196
Горлівське медичне училище Донецького облздраввідділу, м. Горлівка
Донецької області. 207 од. зб., 1961–1980 рр...................................... 273
* Горлівський міськком профспілки робітничих місцевої промисловості комунально-побутових підприємств, м. Горлівка Донецької
області. 104 од. зб., 1964–1989 рр. (до Горлівського міського архіву
26.04.1993)
Шахта “Зоря” Торезького виробничого об’єднання з видобутку антрациту, смт.Сєвєрне Сніжнянської міськради Донецької області.
405 од. зб., 1970–1980 рр....................................................................... 143
Інспекція із сільського господарства виконкому Тельманівської районної ради депутатів трудящих, с. Гранітне Тельманівського району
Сталінської області. 18 од. зб., 1958–1961 рр...................................... 196
Тельманівське районне виробниче управління сільського господарства.
с. Тельманове Тельманівського району Донецької області. 53 од. зб.,
1967–1969 рр.......................................................................................... 196
Управління сільського господарства виконкому Тельманівської районної ради народних депутатів, смт.Тельманове Тельманівського району
Донецької області. 399 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр.................. 196
Виконавчий комітет Гірницької районної ради народних депутатів міста Макіївки Донецької області. 774 од. зб., 1975–1985 рр...................88
Групова збагачувальна фабрика “Красноармійська” Донецького виробничого об’єднання із збагачення вугілля, м. Білозерське Добропіль
ської міськради Донецької області. 230 од. зб., 1972–1980 рр........... 144
Добропільський міськком профспілки робітничих місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Добропілля Донецької
області. 102 од. зб., 1975–1989 рр......................................................... 344
Шахта “Прогрес” Торезького виробничого об’єднання з видобутку
антрациту, смт. Пелагіївка Торезької міськради Донецької області.
63 од. зб., 1974–1975 рр......................................................................... 143

№ Р-6708
№ Р-6709
№ Р-6710
№ Р-6711
№ Р-6712
№ Р-6713
№ Р-6714
№ Р-6715
№ Р-6716
№ Р-6717
№ Р-6718
№ Р-6719
№ Р-6720
№ Р-6721

№ Р-6722
№ Р-6723
№ Р-6724
№ Р-6725
№ Р-6726
№ Р-6727

734

Волноваський районний інформаційно-обчислювальний центр держстатистики Донецького облсатуправління, м. Волноваха Донецької
області. 162 од. зб., 1960–1982 рр......................................................... 128
Мар’їнська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, м. Мар’їнка Донецької області.
490 од. зб., 1943–1980 рр....................................................................... 128
Тельманівська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, смт. Тельманове Тельманівського району Донецької області. 361 од. зб., 1962–1984 рр................. 128
Шахта “Єнакієвська” Орджонікідзевського виробничого об’єднання з
видобутку вугілля, м. Єнакієве Донецької області. 632 од. зб., 1964–
1992 рр.................................................................................................... 143
Старобешівський районний інформаційно-обчислювальний центр держстатистики Донецького облсатуправління, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області. 531 од. зб., 1963–1986 рр... 128
Гідрошахта “Красноармійська” Добропільського виробничого
об’єднання з видобутку вугілля, м. Білозерське Добропільської міськради Донецької області. 334 од. зб., 1967–1980 рр........................... 143
Міське ПТУ №4 Донецького обласного управління професійно-технічної освіти, м. Жданов Донецької області. 59 од. зб., 1946–1975 рр.....275
Старобешівське районне виробниче управління сільського господарства, смт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області.
85 од. зб., 1963–1970 рр......................................................................... 196
Жовтневе виробниче об’єднання з видобутку вугілля Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Харцизьк Донецької області.
378 од. зб., 1981–1986 рр....................................................................... 142
Краснолиманська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, м. Красний Лиман Донецької області. 416 од. зб., 1943–1983 рр........................................... 128
Першотравнева районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, смт.Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 107 од. зб., 1967–1980 рр...128
Будьоннівський районний комітет народного контролю міста Донецька Донецької області. 161 од. зб., 1980–1990 рр.................................. 112
Красноармійське районне агровиробниче об’єднання “Красноармійське”, м. Красноармійськ Донецької області. 259 од. зб., 1986–1992 рр....196
Старобешівське районне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства Донецького обласного
об’єднання “Сільгосптехніка”, смт. Старобешеве Старобешівського
району Донецької області. 230 од. зб., 1961–1985 рр......................... 206
Орджонікидзівське виробниче об’єднання з видобутку вугілля Донецького головного територіального управління вугільної промисловості, м. Єнакієве Донецької області. 841 од. зб., 1970–1988 рр....... 142
Добропільська міська інспектура держстатистики Донецького обласного статуправління, м. Добропілля Донецької області. 140 од. зб.,
1963–1974 рр.......................................................................................... 128
Добропільська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики Донецького облсатуправління, м. Добропілля Донецької
області. 383 од. зб., 1947–1981 рр......................................................... 128
Донецька обласна організація Спілки архітекторів УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 207 од. зб., 1944–1986 рр...................................... 283
Гірницький районний комітет народного контролю міста Макіївки Донецької області. 298 од. зб., 1976–1990 рр........................................... 112
Жовтневий територіальний комітет профспілки робітничих вугільної промисловості, м. Харцизьк Донецької області. 64 од. зб., 1983–
1989 рр.................................................................................................... 340
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Виконавчий комітет Лебединського сільської ради народних депутатів,
с. Лебединське Новоазовського району Донецької області. 14 од. зб.,
1979–1981 рр............................................................................................ 92
Замковой Валентин Полікарпович - український радянський краєзнавець, письменник, критик, почесний член Географічного товариства
СРСР і УРСР, член авторського колективу з підготовці тому “Україн
ська РСР” для багатотомного видання “Радянський Союз”. 146 од. зб.,
1914–1991 рр.......................................................................................... 358
Макіївський інженерно-будівельний інститут Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР, м. Макіївка Донецької області. 3037 од.
зб., 1972–1990 рр.................................................................................... 267
Мар’їнське районне виробниче управління сільського господарства,
смт. Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 46 од. зб., 1962–
1969 рр.................................................................................................... 196
* Шахтарський кінотехнікум Державного комітету Ради Міністрів
УРСР з кінематографії, м. Шахтарськ Донецької області. 53 од. зб.,
1974–1982 рр. (до Шахтарського міського архіву 08.12.2000)
Планова комісія виконкому Макіївської міської ради народних депутатів, м. Макіївка Донецької області. 94 од. зб., 1955–1982 рр......... 126
Макіївська міська інспектура держстатистики області Донецького
облсатуправління, м. Макіївка Донецької області. 43 од. зб., 1970–
1982 рр.................................................................................................... 128
Проектно-технологічний трест “Оргтехшахтобуд” Республіканського об’єднання шахтного будівництва “Укршахтобуд” Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб.,
1975–1982 рр.......................................................................................... 222
Кіровський міський комітет народного контролю, м. Кіровське Донецької області. 15 од. зб., 1987–1990 рр............................................. 112
Володін Григорій Григорович – радянський письменник. 422 од. зб.,
1896-2002 рр........................................................................................... 355
Донецьке обласне міжгосподарське виробниче об’єднання з птахівництва Донецького обласного управління сільського господарства,
м. Донецьк Донецької області. 60 од. зб., 1979–1982 рр.................... 204
Радгосп “Південний” Південно-Донецького спеціалізованого тресту
овочемолочних радгоспів, с. Рибинське Волноваського району Донецької області. 97 од. зб., 1974–1980 рр............................................. 200
* Колгосп ім. Куйбишева Костянтинопільської сільської ради народних депутатів, с. Улакли Великоновосілківського району Донецької
області. 99 од. зб., 1962–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 13.12.1995)
* Колгосп “Маяк” Шевченківської сільської ради народних депутатів,
с. Вільне Поле Великоновосілківського району Донецької області.
119 од. зб., 1963–1982 рр. (до Великоновосілківського державного
районного архіву 26.12.1995)
* Колгосп ім. Мічуріна Костянтинопільської сільської ради народних
депутатів, с. Костянтинопіль Великоновосілківського району Донецької області. 96 од. зб., 1960–1982 рр. (до Великоновосілківського державного районного архіву 16.01.1996)
Колективне сільськогосподарське підприємство “Родіна”, смт.Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області.
228 од. зб., 1958-2000 рр........................................................................ 209
* Колгоспи Краснолиманської сільської ради народних депутатів
Красноармійського району Сталінської області ( о.а.ф.). 32 од. зб.,
1945–1957 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
* Колгоспи Миролюбівської сільської ради народних депутатів Красноармійського району Сталінської області ( о.а.ф.). 62 од. зб., 1943–
1958 рр. (до Красноармійського міського архіву 17.06.1997)
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Донецьке обласне виробничо-торговельне об’єднання громадського
харчування виконкому Донецької обласної ради народних депутатів,
м. Донецьк Донецької області. 725 од. зб., 1977–1992 рр.................. 232
* Колгосп “Перше Травня” Староласпинської сільської ради народних
депутатів, с. Новоласпа Тельманівського району Донецької області.
65 од. зб.,1952–1982 рр. (до Тельманівського державного районного
архіву 19.05.1997)
* Колгосп “Рассвет” Беззаботівської сільської ради народних депутатів, с. Дмитроколине Олександрівського району Донецької області.
179 од. зб., 1959–1982 рр. (до Олександрівського державного районного архіву 04.06.1998)
* Колгосп ім. Свердлова Олександрівської сільської ради народних
депутатів, с. Дмитро-Дар’ївка Олександрівського району Донецької
області. 165 од. зб., 1948–1982 рр. (до Олександрівського державного
районного архіву 04.06.1998)
* Колгосп “Світанок” Дмитрівської сільської ради народних депутатів,
с. Дмитрівка Слов’янського району Донецької області. 143 од. зб.,
1961–1982 рр. (до Слов’янського міського архіву 08.10.1998)
Радгосп “Ставки” Слов’янського виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, сел. Ставки Краснолиманського району Донецької області. 222 од. зб., 1945–1985 рр................................................... 200
Виконавчий комітет Мар’їнської міської ради народних депутатів,
м. Мар’їнка Донецької області. 39 од. зб., 1977–1980 рр..................... 88
Ждановське лісозаготівельне господарство Донецького обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Жданов Донецької
області. 164 од. зб., 1949–1980 рр......................................................... 211
* Донецьке виробниче вовняне об’єднання “Донсукно” Українського
промислового об’єднання вовняного і валяльно-повстяного виробів
Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 336 од. зб., 1972–1983 рр. (до Виробничого об’єднання “Донсукно” 30.09.1998)
Управління сільського господарства виконкому Артемівської районної
ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 250 од. зб.,
1970–1985 рр.......................................................................................... 196
Донецький філіал Республіканського проектного інституту по землевпорядженню Міністерства сільського господарства УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 61 од. зб., 1969–1978 рр........................................ 302
Донецький філіал Українського державного проектного і науково-дослідного інституту комунальних споруджень міст Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області.
47 од. зб., 1969–1978 рр......................................................................... 303
Донецьке виробниче трикотажне об’єднання Українського промислового трикотажного об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР, м. Донецьк Донецької області. 142 од. зб., 1976–1981 рр....... 157
Колекція документів з літературного краєзнавства Донбасу, зібрана
М. П. Діченсєковим. 240 од. зб., 1920, 1924–1933, 1939–1965, 1967–
1981, 1983 рр.......................................................................................... 372
Відділ капітального будівництва виконкому Волноваської районної
ради народних депутатів, м. Волноваха Донецької області. 174 од. зб.,
1960–1983 рр.......................................................................................... 214
Радгосп “Оленівський” Донецького виробничого об’єднання плодоовочевого господарства, сел. Степове Мар’їнського району Донецької
області. 205 од. зб., 1944–1983 рр......................................................... 200
* Колгосп ім. Ворошилова Зеленоярської сільської ради народних депутатів, с. Федорівка Володарського району Донецької області.
57 од. зб., 1970–1979 рр. (до Володарського районного архіву 26.09.1997)
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Великоновосілківська районна спілка споживчих товариств, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області.
136 од. зб., 1943–1984 рр....................................................................... 247
Донецька обласна рада Українського товариства тверезості й здоров’я,
м. Донецьк Донецької області. 106 од. зб., 1985–1992 рр.................. 349
Зуївська державна районна електрична станція №2 виробничого енергетичного об’єднання “Донбасенерго” Міністерства енергетики й
електрифікації УРСР, м. Зугрес Харцизької міськради Донецької області. 407 од. зб., 1981–1993 рр............................................................. 164
Тельманівська районна спілка споживчих товариств Донецької облспоживспілки, смт.Тельманове Тельманівського району Донецької області. 77 од. зб., 1966–1984 рр............................................................... 247
Донецьке виробниче об’єднання пивобезалкогольної промисловості
Українського промислового об’єднання пивоварної і безалкогольної
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області. 538 од. зб., 1973–1984 рр........................... 162
Комітет по приватизації й управлінню комунальним майном Донецької обласної державної адміністрації, м. Донецьк Донецької області.
108 од. зб., 1992–1994 рр....................................................................... 226
Мухін Володимир Євграфович - радянський письменник. 83 од. зб.,
1933–1993 рр.......................................................................................... 364
Донецький філіал Державного проектно-дослідницького інституту “ЗапорожДІпроводгосп” Міністерства меліорації і водяного господарства УРСР, м. Донецьк Донецької області. 147 од. зб., 1970–
1984 рр...............................................................................................................................303
Донецька організація Спілки художників УРСР, м. Донецьк Донецької
області. 202 од. зб., 1957–1990 рр......................................................... 284
Донецьке обласне торгово-виробниче підприємство з переробці і
реалізації рибних товарів “Донецькриба” Українського торгово-виробничого об’єднання з переробці риби і реалізації рибних товарів
“Укррибпромзбут”, м. Донецьк Донецької області. 478 од. зб., 1977–
1990 рр.................................................................................................... 234
Донецька філія Українського проектно-технологічного і конструкторського інституту організацій виробництва й економіки монтажних
і спеціальних будівельних робіт Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Донецьк Донецької області. 116 од. зб.,
1979–1984 рр.......................................................................................... 303
Документи по історії архівної справи в Україні, зібрані Г. П. Неклесою
(колекція). 26 од. зб., 1938–1991 рр...................................................... 373
Кулачко Іван Савович - працівник міліції. 119 од. зб., 1945–1994 рр... 362
Виробниче об’єднання з видобутку вугілля “Совєтськвугілля”,
м. Макіївка Донецької області. 281 од. зб., 1981–1988 рр.................. 142
Галузевий робітничий комітет виробничого об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області (Донецький міський страйковий комітет). 748 од. зб., 1987–1997, 1999 рр...................................... 341
Відділ у справах роздержавлення власності й демонополізації виробництва по Донецької області Міністерства економіки України, м. Донецьк Донецької області. 42 од. зб., 1993–1996 рр............................. 226
Слов’янський лісгоспзаг Донецького обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Слов’янськ Донецької області.
215 од. зб., 1944–1986 рр....................................................................... 210
Лінійний суд Донецької залізниці, м. Сталіно Сталінської області. 11
од. зб., 1933–1937 рр.............................................................................. 117
Управління служби безпеки України по Донецькій області, м. Донецьк
Донецької області. 757 од. зб., 1932–1996 рр...................................... 373
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Виконавчий комітет Свободненської сільської ради нерідних депутатів,
с. Свободне Тельманівського району Донецької області. 91 од. зб.,
1980–1985 рр........................................................................................... 92
Виконавчий комітет Удачненьскої селищної ради народних депутатів,
сел. Удачне Красноармійського району Донецької області. 10 од. зб.,
1985 р....................................................................................................... 91
Виконавчий комітет Зорянської сільської ради народних депутатів,
с. Зоря Володарського району Донецької області. 68 од. зб., 1980–
1985 рр..................................................................................................... 92
Донецька обласна Рада Українського товариства сліпих Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Донецьк Донецької області.
62 од. зб., 1978–1987 рр......................................................................... 310
Виконавчий комітет Будьоннівської районної ради народних депутатів
міста Донецька Донецької області. 758 од. зб., 1980–1990 рр............. 91
Донецьке відділення Всесоюзного історико-просвітницького товариства “Меморіал”, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1989–
1992 рр.................................................................................................... 351
Кучеренко Віктор Григорович - народний депутат Верховної Ради
СРСР. 14 од. зб., 1989–1991 рр.............................................................. 362
Документи про участь воїнів-інтернаціоналістів Донецької області у
військових подіях в Афганістані (1979–1988 рр.) (колекція). 24 од. зб.,
1981–1996 рр.......................................................................................... 372
Донецький обласний краєзнавчий музей Донецького обласного управління культури, м. Донецьк Донецької області. 340 од. зб., 1943–
1984 рр.................................................................................................... 288
Донецька обласна Рада ветеранів організації ветеранів України, м. Донецьк Донецької області. 31 од. зб., 1987–1994 рр............................. 351
Управління Міністерства юстиції УРСР по Сталінської області,
м. Сталіно Сталінської області. 38 од. зб., 1945–1956 рр................... 115
Прокуратура Північно-Донецької залізниці Донецького округу Головної прокуратури залізничного транспорту Прокуратури СРСР, м. Артемівськ Сталінської області. 27 од. зб., 1941, 1942, 1947–1953 рр. 119
Транспортна прокуратура Донецької залізниці Головної транспортної
прокуратури залізничного транспорту Прокуратури СРСР, м. Сталіно
Сталінської області. 75 од. зб., 1939–1960 рр...................................... 119
Радгосп-комбінат “Вуглегорськ” Головного управління з виробництву
продуктів тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР, сел. Новолуганське Артемівського району Донецької області. 140 од. зб., 1972–1984 рр.................................................................. 200
Державна податкова інспекція по Красноармійському району, м. Красноармійськ Донецької області. 56 од. зб., 1990–1996 рр.................... 130
Красноармійська центральна районна лікарня, м. Красноармійськ Донецької області. 132 од. зб., 1960–1990 рр........................................... 254
Київська районна організація ветеранів війни й праці, м. Донецьк Донецької області. 69 од. зб., 1987-2004 рр.............................................. 351
Максимов Олександр Михайлович - радянський історик. 572 од. зб.,
1952–1984, 1994 рр................................................................................ 363
Політичні партії, громадські організації і рухи Донецької області
(о.а.ф.). 293 од. зб., 1989–2002 рр......................................................... 320
Ревенко Тимофій Андрійович - заслужений діяч науки УРСР, професор, дійсний член Міжнародної організації хірургів ортопедів-травматологів, м. Донецьк Донецької області. 256 од. зб., 1951–1996 рр.... 364
Горчакова Олена Петрівна - заслужена артистка УРСР, прима-балерина Донецького державного російського театру опери і балету, член Союзу театральних діячів України. 85 од. зб., 1931-2001 рр.................. 357
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Коробчанський Іван Євстафійович – член-кореспондент АН УРСР,
доктор технічних наук, професор Донецького індустріального інституту. 104 од. зб., 1899. 1913–1995, 2000 рр.......................................... 360
Коробчанський Вадим Іванович – професор, доктор технічних наук,
зав.кафедрою технології палива хіміко-технологічного факультету
ДонДТУ, м. Донецьк Донецької області. 124 од. зб., 1941–2002 рр. 360
Колекція документів по виборам Президента України, м. Донецьк Донецької області. 88 од. зб., 1991, 1994, 1999, 2004-2005 рр................ 373
Клименко Кузьма Хрисанович – член союзу журналістів України, Почесний залізничник, редактор газети “Железнодорожник Украини”,
м. Донецьк Донецької області. 56 од. зб., 1935–1999 рр.................... 359
Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, м. Донецьк Донецкої області. 61 од. зб., 1996–2003 рр................ 224
Колдоба Вера Іванівна - секретарь виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів. 47 од. зб., 1930–1990 рр...................................... 360
Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України по Донецької області у 2002 р. 248 од. зб., 1993–2002 рр............................ 93
Українська державна компанія з реструктуризації підприємств вугільної промисловості “Укрвуглереструктуризація” Міністерства палива та енергетики України, м. Донецьк Донецької області. 623 од. зб.,
1995–2003 рр.......................................................................................... 144
Комітет у справах молоді виконкому Донецької обласної державної адміністрації, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб., 1991–
1993 рр.................................................................................................... 282
Донецький обласний благодійний фонд “Соціальний захист”, м. Донецьк Донецької області. 14 од. зб., 1999, 2000, 2002, 2003 рр......... 350
Управління з товарів народного споживання та послугах облдержадміністарції, м. Донецьк Донецької області 22 од. зб., 1994–1998 рр....231
Донецький губернський комітет КП(б)У, м. Артемівськ Артемівського
округу. 3269 од. зб., 1918–1925 рр........................................................ 310
Донецька губернська контрольна комісія КП(б)У, м. Артемівськ Артемівського округу. 3728 од. зб., 1920–1925 рр................................... 106
Бахмутський повітовий комітет КП(б)У, м. Бахмут Донецької губернії.
100 од. зб., 1920–1923 рр....................................................................... 311
Юзівський повітовий комітет КП(б)У, м. Юзівка Донецької губернії.
299 од. зб., 1918–1923 рр....................................................................... 311
Маріупольський повітовий комітет КП(б)У, м. Маріуполь Донецької
губернії. 545 од. зб., 1919–1923 рр....................................................... 311
Артемівський райком КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області. 272
од. зб., 1921–1934 рр.............................................................................. 315
Інститут історії партії і Жовтневої революції в Донбасі (Донецький істпарт). 54 од. зб., 1872–1938 рр............................................................ 291
Артемівський окружний комітет КП(б)У, м. Артемівськ Артемівського
округу. 1298 од. зб., 1923–1930 рр........................................................ 313
Сталінський окружний комітет КП(б)У, м. Сталіно Сталінського округу. 1109 од. зб., 1923–1930 рр................................................................ 313
Сталінський окружний комітет ЛКСМУ, м. Сталіно Сталінського округу. 280 од. зб., 1923–1930 рр.............................................................. 324
Маріупольський окружний комітет КП(б)У, м. Маріуполь Маріупольського округу. 1322 од. зб., 1923–1930 рр............................................ 313
*****
Артемівська окружна контрольна комісія КП(б)У, м. Артемівськ Артемівського округу. 3720 од. зб., 1923–1930 рр................................... 107
Сталінська окружна контрольна комісія КП(б)У, м. Сталіно Сталінського округу. 4337 од. зб., 1924–1930 рр................................................ 107
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Маріупольська окружна контрольна комісія КП(б)У, м. Маріуполь
Маріупольського округу. 2660 од. зб., 1924–1930 рр.......................... 107
Інститут історії партії і Жовтневої революції в Донбасі (Артемівський
істпарт). 73 од. зб., 1900–1931 рр......................................................... 291
Артемівський міський комітет КПУ, м. Артемівськ Донецької області.
5148 од. зб., 1932–1940, 1943–1991 рр................................................. 317
Донецький міський комітет КПУ, м. Донецьк Донецької області. 4880
од. зб., 1930–1940, 1948–1991 рр.......................................................... 317
Маріупольський міський комітет КПУ, м. Маріуполь Донецької області. 6028 од. зб., 1930–1940, 1943–1991 рр............................................ 317
Осередок КП(б)У Артемівського окружного суду і прокуратури, м. Артемівськ Артемівського округу. 3 од. зб., 1928–1930 рр..................... 320
Артемівська міська контрольна комісія КП б)У, м. Артемівськ Донецької області. 916 од. зб., 1928–1934 рр................................................... 108
Сталінська міська контрольна комісія КП(б)У, м. Сталіно Донецької
області. 3200 од. зб., 1930–1934 рр....................................................... 108
Маріупольська міська контрольна комісія КП(б)У, м. Маріуполь Донецької області. 458 од. зб., 1930–1934 рр........................................... 108
*****
Партколегія Донецької обласної контрольної комісії КП(б)У і колегії
Народного Комісаріату робочо-селянської інспекції УРСР. 2311 од. зб.,
1932–1934 рр.......................................................................................... 320
Партколегія комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б)У по Сталін
ської області, м. Сталіно Сталінської області. 3549 од. зб., 1932–
1939 рр.................................................................................................... 110
Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б)У Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Донецької області. 940 од. зб., 1934–1936 рр. 110
Партійний комітет Донецького машинобудівного заводу ім. Ленін
ського комсомолу України, м. Донецьк Донецької області. 921 од. зб.,
1923–1938, 1948–1991 рр...................................................................... 319
Ясинуватський міський комітет КПУ, м. Ясинувата Донецької області.
4555 од. зб., 1923–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Первинна парторганізація станції Ясинувата Донецької області. 190
од. зб., 1921–1987 рр.............................................................................. 320
Осередок КП(б)У села Авдіївки Сталінського округу. 16 од. зб., 1923–
1931 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Ясинувата Сталінського округу. 6 од. зб., 1923–
1930 рр.................................................................................................... 320
Партійний колектив станції Авдіївки Сталінського округу. 88 од. зб.,
1920–1931 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Новобахмутівка Авдіївського району. 27 од. зб.,
1924–1928 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація обласної державної сільськогосподарської досвідченої станції, м. Донецьк Донецької області. 118 од. зб.,
1922–1941, 1943–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Скотоватської сільради, смт. Скотовата
Авдіївського району Сталінської області. 57 од. зб., 1921–1957 рр. 320
Олексієво-Орлівський кущовий комітет КП(б)У. 47 од. зб., 1921–
1924 рр.................................................................................................... 312
Осередок КП(б)У села Орлівка Авдіївського району Сталінського округу. 31 од. зб., 1924–1930 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Кринична Донецької залізниці
Авдіївського району Сталінської області. 32 од. зб., 1923–1952 рр. 320
Авдіївський волосний комітет КП(б)У Юзівського повіту Донецької
губернії. 9 од. зб., 1921–1923 рр........................................................... 311
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Первинна партійна організація станції Мушкетове Донецької залізниці, ст. Мушкетове міста Донецька Донецької області. 38 од. зб., 1924–
1930, 1944–1981 рр................................................................................ 320
Осередок КП(б)У села Землянки Авдіївського району Сталінського
округу. 24 од. зб., 1923–1930 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація Новоселівської сільради Авдіївського
району Сталінської області. 11 од. зб., 1928–1929, 1944–1952 рр..... 320
Осередок КП(б)У села Олександрівка Авдіївського району Сталін
ського округу. 9 од. зб., 1923–1929 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація ст. Авдіївка Авдіївського району
Сталінської області. 23 од. зб., 1920–1930, 1947–1957 рр.................. 320
Осередок КП(б)У паровозного депо ст. Авдіївки Авдіївського району
Сталінського округу. 4 од. зб., 1925–1926 рр...................................... 320
Костянтинівський міський комітет ЛКСМУ, м. Костянтинівка Донецької області.. 1305 од. зб., 1932–1939, 1945–1991 рр............................ 327
Селидівський міський комітет ЛКСМУ, м. Селидове Донецької області. 1257 од. зб., 1922, 1924–1941, 1943–1991 рр.................................. 327
Сталінський райком КП(б)У, м. Сталіно Сталінського району.
401 од. зб., 1924–1930 рр....................................................................... 315
Партійний комітет Донецького металургійного заводу ім. В. І. Леніна,
м. Донецьк Донецької області. 2463 од. зб., 1920–1941, 1943–1987 рр. 319
Партійний комітет Донецького заводу точного машинобудування,
м. Донецьк Донецької області. 1995 од. зб., 1920–1941, 1943–
1991 рр.................................................................................................... 319
Червоногвардійський кущовий комітет КП(б)У. 94 од. зб., 1921–
1926 рр.................................................................................................... 312
Первинна партійна організація шахти №3/18, м. Сталіно Сталінської
області. 55 од. зб., 1924–1940, 1943–1950 рр....................................... 320
Осередок КП(б)У шахти №2/16 Петровка, Петровський рудник Донецької області. 220 од. зб., 1924–1933 рр........................................... 320
Новоросійський кущовий комітет КП(б)У. 113 од. зб., 1921–1925 рр....312
Петровський кущовий комітет КП(б)У. 151 од. зб., 1920–1928 рр.... 312
Первинна партійна організація шахти №30, м. Сталіно Сталінської області. 51 од. зб., 1923–1925, 1932–1940, 1943–1959 рр....................... 320
Осередок КП(б)У шахти №32, Рутченківський рудник Сталінського
округу. 8 од. зб., 1922–1925 рр.............................................................. 320
Партійний комітет шахтоуправління “Петровське”, м. Донецьк Донецької області. 825 од. зб., 1924–1940, 1944–1991 рр....................... 319
Мар’їнський райком КПУ, м. Мар’їнка Донецької області. 3581 од. зб.,
1923–1941, 1943–1991 рр...................................................................... 315
Червонотворчий кущовий комітет КП(б)У. 65 од. зб., 1917, 1920–
1925 рр.................................................................................................... 312
Первинна партійна організація смт.Старомихайлівки Мар’їнського
району Сталінської області. 69 од. зб., 1923–1940, 1943–1973 рр..... 320
Первинна партійна організація шахти 5/6 ім. Калініна, м. Сталіно
Сталінської області. 53 од. зб., 1920–1926, 1930, 1932–1940, 1945–
1953 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Новоандріївки Благодатівського району
Сталінського округу. 40 од. зб., 1923–1929 рр.................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Трудівська”, м. Сталіно
Сталінської області. 25 од. зб., 1921–1926, 1930, 1935–1940, 1943–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Мічуріна Волноваського
району Донецької області. 40 од. зб., 1932–1939, 1947–1987 рр....... 320
Селидівський міський комітет КПУ, м. Селидове Донецької області.
3812 од. зб., 1920–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
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Красноармійський міський комітет КПУ, м. Красноармійськ Донецької
області. 5816 од. зб., 1919–1941, 1943–1991 рр................................... 317
Новоекономічний районний комітет КП(б)У. 51 од. зб., 1920–
1923 рр.................................................................................................... 315
Первинна партійна організація шахти “Центральна” Красноармій
ського виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 219 од. зб., 1923–
1940, 1943–1989 рр................................................................................ 320
Гришинська районна контрольна комісія КП(б)У. 509 од. зб., 1930–
1935 рр.................................................................................................... 108
Первинна парторганізація шахти ім. Г. М. Димитрова виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 243 од. зб., 1923–1940, 1943–1987 рр........320
Первинна територіальна партійна організація Селидівської міськради,
м. Селидове Донецької області. 63 од. зб., 1919–1938, 1948–1961 рр.320
Великоновосілківський райком КПУ, смт.Велика Новосілка Донецької
області. 2023 од. зб., 1921–1941, 1943–1991 рр................................... 315
Олександрівська районна контрольна комісія і робочо-селянська інспекція. 6 од. зб., 1933–1934 рр.............................................................. 108
Первинна партійна організація Великоанодольського вогнетривкого
комбінату, Волноваський район Донецької області. 93 од. зб., 1925–
1940, 1947–1987 рр................................................................................ 320
Авдотьїнський районний комітет КП(б)У. 44 од. зб., 1917–1926 рр. 315
Територіальна первинна організація при Ольгинській сільраді Волноваського району Донецької області. 26 од. зб., 1923–1938, 1960–
1963 рр.................................................................................................... 320
Макіївський міський комітет КПУ, м. Макіївка Донецької області. 4415
од. зб., 1930–1941, 1943–1991 рр.......................................................... 317
Андріївський районний комітет КПУ. 415 од. зб., 1923–1940, 1943–
1958 рр.................................................................................................... 315
Первинна партійна організація Святогірського каніфольно-скипидарного заводу, с. Святогірське Лиманського району Донецької області.
4 од. зб., 1933–1936 рр........................................................................... 320
Костянтинівський райком КПУ, м. Костянтинівка Донецької області.
1433 од. зб., 1939–1941, 1943–1991 рр................................................. 315
Костянтинівський райком ЛКСМУ, м. Костянтинівка Донецької області. 812 од. зб., 1924–1940, 1943–1991 рр.............................................. 325
Павлівський районний комітет КП(б)У. 145 од. зб., 1922–1932 рр... 315
Старобешівський райком КПУ, смт.Старобешеве Донецької області.
2680 од. зб., 1921–1941, 1943–1991 рр................................................. 315
Первинна партійна організація колгоспу “Заповіт Ілліча” Куртівської
сільради Артемівського району Донецької області. 23 од. зб., 1934–
1940, 1945–1964 рр................................................................................ 320
Осередок КП(б)У кар’єру ім. Леніна Стильського району Донецької
області. 16 од. зб., 1925–1932 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління №8 тресту “Шахтарськантрацит” Сталінської області. 25 од. зб., 1923–1936, 1946–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Ударник”, с. Новоолександрівка Красноармійського району Донецької області. 105 од. зб., 1932–
1940, 1944–1950 рр................................................................................ 320
Осередок КП(б)У села Ханженкове міста Макіївки Донецької області.
15 од. зб., 1924–1926 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №1-2 комбінату “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 117 од. зб., 1924–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Осередок КП(б)У шахти “Іван”, Макіївський район Сталінського округу. 8 од. зб., 1923–1927 рр.................................................................. 320
Первинна партійна організація Амвросіївського цементного заводу,
сел. Амвросіївка Донецької області. 602 од. зб., 1923–1941, 1943–
1987 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У Великоянисольської сільради, с. Великий Янисоль
Сталінського округу. 12 од. зб., 1921–1926 рр.................................... 320
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіївка Донецької області. 3131
од. зб., 1921–1941, 1943–1991 рр.......................................................... 315
Первинна партійна організація шахтоуправління №19 тресту “Рутченківвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 178 од. зб., 1924–1940,
1943–1976 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Времівка Великоянисольського району
Сталінського округу. 9 од. зб., 1925–1926 рр...................................... 320
Харцизький міський комітет КПУ, м. Харцизьк Донецької області.
3904 од. зб., 1920–1940, 1943–1991 рр................................................. 317
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез Донецької області.
4236 од. зб., 1933–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Чистяківський кущовий комітет КП(б)У. 36 од. зб., 1921–1924 рр... 312
Первинна територіальна партійна організація “Південної групи”,
м. Чистякове Сталінської області. 12 од. зб., 1923–1924, 1930–1931,
1935–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Старокамарської сільради Великоянисольського району Сталінської області. 27 од. зб., 1924–1928, 1937–
1939, 1944–1956 рр................................................................................ 320
Осередок КП(б)У радянських установ, м. Сталіно Сталінського округу. 56 од. зб., 1921–1930 рр.................................................................... 320
Костянтинівська міська контрольна комісія КП(б)У, м. Костянтинівка
Донецької області. 1086 од. зб., 1927–1934 рр.................................... 108
Осередок КП(б)У професійних спілок, м. Сталіно Сталінського округу. 4 од. зб., 1925–1926 рр...................................................................... 320
Первинна територіальна партійна організація Старобешівської сільради, с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області.
16 од. зб., 1923, 1932–1934, 1944–1951 рр........................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Новотроїцьке Ольгинського району Сталінської області. 18 од. зб., 1921, 1923–1924,
1926, 1930–1931, 1938, 1949–1956 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Червона зірка” виробничого об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 154 од. зб., 1923–1938, 1943–1957, 1963–1970 рр.......................... 320
Будьоннівський кущовий комітет КП(б)У Сталінського округу.
86 од. зб., 1919–1925 рр......................................................................... 312
Первинна партійна організація села Єлизаветівка Мар’їнського району Сталінської області. 41 од. зб., 1923–1928, 1931–1959 рр............. 320
Первинна партійна організація обласного млиновогу тресту, м.
Сталіно Сталінської області. 28 од. зб., 1925–1926, 1936–1941, 1943–
1956 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Олександрівка Авдотьїнського району Сталін
ського округу. 4 од. зб., 1921–1926 рр.................................................. 320
Пролетарський райком КПУ, м. Донецьк Донецької області. 2795 од. зб.,
1925–1940, 1943–1991 рр...................................................................... 317
Осередок КП(б)У Чистяківського рудоуправління, м. Чистякове Донецької губернії. 5 од. зб., 1923 р.......................................................... 320
Костянтинівський міський комітет КПУ, м. Костянтинівка Донецької
області. 5772 од. зб., 1932–1941, 1944–1991 рр................................... 317
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Комітет ЛКСМУ Старокраматорського машинобудівного заводу
ім. Орджонікідзе, м. Краматорськ Донецької області. 141 од. зб., 1934–
1938, 1952–1958, 1963–1991 рр............................................................ 329
Осередок КП(б)У Макіївкого району Сталінського округу. 3 од. зб.,
1925–1926 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У Макіївської міської організації, м. Макіївка Сталін
ського округу. 10 од. зб., 1923–1927 рр................................................ 320
Первинна партійна організація підприємства “Донецькміськтепломережа”, м. Донецьк Донецької області. 58 од. зб., 1924–1925, 1938–1940,
1946–1965, 1974–1987 рр...................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Завовчанськ Великоянисольського району
Сталінського округу. 4 од. зб., 1924–1926 рр...................................... 320
*****
Осередок КП(б)У села Артемівки Амвросіївського району Донецької
губернії. 2 од. зб., 1924 р....................................................................... 320
Осередок КП(б)У Новосмолянинівського рудника Юзівського повіту
Донецької губернії. 2 од. зб., 1922 р..................................................... 320
Донецька обласна філія Українського інституту масового заочного
навчання, м. Сталіно Сталінської області. 44 од. зб., 1931–1938 рр. 280
Осередок КП(б)У обласного транспортно-дорожнього будівельного
тресту, м. Артемівськ Сталінської області. 28 од. зб., 1932–1938 рр...320
Первинна партійна організація станції Артемівськ –1 Донецької залізниці Донецької області. 31 од. зб., 1931–1932, 1937–1940, 1949–1961,
1972–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської міської друкарні і редакції газети “Вперед”, м. Артемівськ Донецької області. 109 од. зб.,
1924–1927, 1936–1937, 1940, 1945–1962, 1964–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація Артемівського вчительського інституту, м. Артемівськ Сталінської області. 47 од. зб., 1929–1935, 1940,
1944–1952 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської швейної фабрики ім. Міжнародної організації допомоги робітничим, м. Артемівськ Сталінської
області. 50 од. зб., 1924–1940, 1944–1959 рр....................................... 320
Першотравневий райком КП(б)У, с. Першотравневе Артемівського округу. 127 од. зб., 1921–1926 рр.............................................................. 315
Дебальцівський повітовий комітет КП(б)У, м. Дебальцеве Донецької
губернії. 57 од. зб., 1921–1922 рр......................................................... 311
*****
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара Карань Сталінської області.
214 од. зб., 1924–1939 рр....................................................................... 315
Старокаранський райком ЛКСМУ, с. Стара Карань Сталінської області. 43 од. зб., 1925–1929, 1934–1939 рр................................................ 326
Гришинський повітовий комітет КП(б)У, с. Гришине Донецької губернії. 161 од. зб., 1920–1922 рр................................................................. 311
Первинна партійна організація Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького, м. Донецьк Донецької області. 533 од. зб.,
1929–1940, 1944–1988 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація НК важкої промисловості по Донецькій області. 16 од. зб., 1933–1938 рр.................................................... 320
Первинна партійна організація при уповноваженому комісії радян
ського контролю при РНК СРСР, м. Сталіно Сталінської області.
16 од. зб., 1926–1940 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Лідіївка” виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 232 од. зб., 1922–1936, 1943–1951, 1952–1990 рр... 320
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Кущовий комітет КП(б)У рудника ім. Артема, сел. Рутченкове Ста
лінського округу Донецької губернії. 13 од. зб., 1922–1924 рр......... 312
Осередок КП(б)У вечірнього робітничого університету, м. Сталіно
Сталінського району. 4 од. зб., 1930–1931 рр...................................... 320
Сталінський сільськогосподарський осередок КП(б)У. 3 од. зб.,
1930 р...................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У міської електростанції, м. Сталіно Донецької області. 3 од. зб., 1924–1937 рр...................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація будівельників Петровського району міста Сталіно Сталінської області. 20 од. зб., 1929–1934, 1938–
1940 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У шахти “Трудівська”, м. Сталіно Донецької області.
13 од. зб., 1930–1935 рр......................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація сільськогосподарської артілі ім. Тельмана, село Михайлівка Мар’їнського району Донецької області. 7 од. зб.,
1933–1937 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького сільського обласного
фінансового відділу, м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1963–
1964 рр.................................................................................................... 320
Петровський шахтний комітет КП(б)У, м. Сталіно Донецької області.
18 од. зб., 1930–1933 рр......................................................................... 320
Осередок КП(б)У головної контори Петровського рудоуправління,
Петровський рудник міста Сталіно Донецької області. 15 од. зб., 1929–
1936 рр.................................................................................................... 320
Сартанський райком КП(б)У, село Сартана Маріупольського району
Донецької області. 102 од. зб., 1924–1932 рр...................................... 315
Осередок КП(б)У Червонотворчого робітничого кооперативу, сел. Рутченкове Сталінського округу. 9 од. зб., 1929–1930 рр........................ 320
*****
Осередок КП(б)У Новогригорівського рудника Рутченківського куща
Донецької губернії. 3 од. зб., 1921–1923 рр......................................... 320
Первинна партійна організація шахти №3 ім. К.Лібкнехта, м. Артемівськ Сталінської області. 24 од. зб., 1934–1940, 1944–1945, 1947–
1954 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У Сталінської окружної партійної школи, м. Сталіно
Сталінського округу. 7 од. зб., 1924–1930 рр...................................... 320
Осередок КП(б)У Артемівського окружного виконкому робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемів
ського округу. 24 од. зб., 1925–1930 рр................................................ 320
Осередок КП(б)У народної освіти Артемівської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу. 12 од. зб., 1926–1930 рр....................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Слов’янськпромбуд”, м.
Слов’янськ Сталінської області. 18 од. зб., 1933–1941 рр................. 320
Осередок КП(б)У губернського санітарного управління, м. Бахмут Донецької губернії. 3 од. зб., 1921–1922 рр.............................................. 320
Осередок губернського комітету КП(б)У, м. Артемівськ Донецької губернії. 11 од. зб., 1923–1925 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація станції “Сіль” Ямського району
Сталінської області. 33 од. зб., 1926–1940, 1943–1957 рр.................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Костянтинівка Сталінської області. 15 од. зб., 1937–1940, 1946–1955 рр........................................... 320
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Осередок КП(б)У комунального господарства, м. Артемівськ Артемівського округу. 17 од. зб., 1926–1931 рр....................................... 320
Осередок КП(б)У окружної ради професійних спілок, м. Артемівськ
Артемівського округу. 17 од. зб., 1925–1930 рр.................................. 320
Осередок КП(б)У Центрального правління кам’яновугільної промисловості і губернського відділу спілки гірників, м. Артемівськ Донецької губернії. 10 од. зб., 1921–1925 рр............................................ 320
*****
Осередок КП(б)У губернського відділу народної освіти, м. Бахмут Донецької губернії. 9 од. зб., 1921–1922 рр.............................................. 320
Осередок КП(б)У окружного комітету КП(б)У, м. Артемівськ Артемівського округу. 20 од. зб., 1924–1930 рр....................................... 320
Осередок КП(б)У окружного фінансового відділу, м. Артемівськ Артемівського округу. 8 од. зб., 1925–1930 рр......................................... 320
Осередок КП(б)У Артемівської міської міліції, м. Артемівськ Сталін
ської області. 28 од. зб., 1924–1940 рр................................................. 320
Комітет ЛКСМУ будівельного технікуму, м. Донецьк Донецької області. 7 од. зб., 1930–1932, 1966–1972 рр.................................................. 329
Осередок КП(б)У губернського виконкому, м. Артемівськ Артемів
ського округу Донецької губернії. 5 од. зб., 1924–1925 рр................ 320
Первинна партійна організація вагонно-ремонтного пункту станції
Єнакієве Донецької залізниці. 2 од. зб., 1939–1940 рр....................... 320
Донецький міський комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області.
762 од. зб., 1930–1939, 1943–1991 рр................................................... 327
*****
Благодатівський райком ЛКСМУ, село Благодатівка Сталінського округу. 50 од. зб., 1923–1929 рр................................................................ 325
Андріївський районний комітет ЛКСМУ, село Андріївка Сталінської
області. 273 од. зб., 1923–1925, 1938–1941, 1943–1959 рр................. 325
Новоросійський (Сталінський) кущовий комітет ЛКСМУ, м. Сталіно
Сталінського округу Донецької губернії. 15 од. зб., 1923–1925 рр... 323
Мар’їнський районний комітет ЛКСМУ, м. Мар’їнка Донецької області. 1264 од. зб., 1922–1941, 1943–1990 рр............................................ 325
Сталінський районний комітет ЛКСМУ, м. Сталіно Сталінського району. 11 од. зб., 1924–1930 рр................................................................... 327
Пролетарський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області. 1402 од. зб., 1925–1940, 1943–1991 рр....................................... 327
Рутченківський районний комітет ЛКСМУ, м. Сталіно Сталінського
району. 48 од. зб., 1925–1930 рр........................................................... 327
Старобешівський районний комітет ЛКСМУ, смт.Старобешеве Донецької області. 940 од. зб., 1922–1940, 1943–1991 рр....................... 326
Ясинуватський міський комітет ЛКСМУ, м. Ясинувата Донецької області. 895 од. зб., 1924–1930, 1944–1992 рр......................................... 327
*****
Осередок КП(б)У Артемівської районної споживчої спілки, м. Артемівськ Донецької області. 16 од. зб., 1924–1936 рр......................... 320
Первинна партійна організація Донецького обкому КПУ, м. Донецьк
Донецької області. 152 од. зб., 1933–1941, 1943–1991 рр.................. 320
*****
*****
Первинна партійна організація редакції газети “Донецький робітничий”, м. Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1938–1939 рр........... 320
Первинна партійна організація Донецького інституту підвищення
кваліфікації інженерно-технічних працівників вугільної промисловості, м. Сталіно Донецької області. 7 од. зб., 1932–1935 рр............. 320
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Первинна партійна організація тресту “Донбаскольормет”, м. Донецьк
Донецької області. 9 од. зб., 1961–1966 рр.......................................... 320
Слов’янський міський комітет КПУ, м. Слов’янськ Донецької області.
4224 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Слов’янська районна контрольна комісія КП(б)У, м. Слов’янськ Донецької області. 252 од. зб., 1930–1934 рр........................................... 108
Слов’янський повітовий комітет КП(б)У, м. Слов’янськ Донецької губернії. 112 од. зб., 1920–1923 рр........................................................... 311
Партійний комітет виробничого об’єднання “Хімпром”, м. Слов’янськ
Донецької області. 250 од. зб., 1920–1941, 1943–1988 рр.................. 320
Первинна партійна організація станції Слов’янськ Донецької залізниці, м. Слов’янськ Донецької області. 98 од. зб., 1919–1940, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У комуни “Праця” Красноармійського району Донецької області. 10 од. зб., 1923–1933 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янської олівцевої фабрики,
м. Слов’янськ Донецької області. 89 од. зб., 1933–1941, 1943–1987 рр....320
Первинна партійна організація Слов’янського об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Слов’янськ Донецької області. 76 од. зб., 1932–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського заводу важкого машинобудування ім. 60-річчя Великої Жовтневої революції, м. Слов’янськ
Донецької області. 143 од. зб., 1933–1940, 1944–1988 рр.................. 320
Первинна партійна організація базового санаторію “Донбас”,
м. Слов’янськ Донецької області. 91 од. зб., 1920–1940, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського міського відділу комунального господарства, м. Слов’янськ Донецької області. 33 од. зб.,
1935–1940, 1944–1954, 1973–1981 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація птахофабрики “Правдинська”, село
Миколаївка Слов’янського району Донецької області. 75 од. зб., 1932–
1940, 1944–1988 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Торезької районної інспекції Україн
ського науково-дослідного інституту вугільної промисловості, м. Торез Донецької області. 34 од. зб., 1959–1977 рр.................................. 320
Первинна партійна організація Західноантрацитівської геологорозвідувальної експедиції виробничого об’єднання “Укргеологія”, м. Торез
Донецької області. 27 од. зб., 1963–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко Троїцької сільради Олександрівського району Донецької області. 21 од. зб., 1930–
1936, 1949–1954, 1959–1965 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація Слов’янського комбінату хлібопродуктів, м. Слов’янськ Донецької області. 43 од. зб., 1934–1940, 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація солевиварювального заводу,
м. Слов’янськ Сталінської області. 60 од. зб., 1923–1939, 1944–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського арматурно-ізоляторного
заводу, м. Слов’янськ Донецької області. 155 од. зб., 1922–1940, 1943–
1988 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського масложирового комбінату, м. Слов’янськ Донецької області. 57 од. зб., 1933–1940, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського заводоуправління “Будматеріалів”, м. Слов’янськ Сталінської області. 20 од. зб., 1932–1941,
1946–1959 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Слов’янського заводу кислототривкої
кераміки, м. Слов’янськ Сталінської області. 41 од. зб., 1934–1941,
1944–1954 рр.......................................................................................... 320
Черкаська територіальна первинна партійна організація, сел. Черкаське Слов’янського району Донецької області. 59 од. зб., 1920, 1925–
1928, 1934–1940, 1944–1987 рр............................................................ 320
Осередок КП(б)У Слов’янського державного скляного заводу,
м. Слов’янськ Артемівського округу. 8 од. зб., 1925–1928 рр........... 320
*****
Первинна партійна організація радгоспу “Більшовик” Слов’янського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1935–1940 рр........................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського міського відділу охорони здоров’я, м. Слов’янськ Сталінської області. 31 од. зб., 1932–1940,
1944–1954 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янської меблевої фабрики,
м. Слов’янськ Донецької області. 44 од. зб., 1935–1937, 1948–1956,
1967–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Свердлова, село Привільне Слов’янського району Донецької області. 51 од. зб., 1936–1940,
1944–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ім. Мічуріна, село Красноармійське
Слов’янського району Донецької області. 57 од. зб., 1932–1940, 1945–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація промислової артілі “Молот”, сел.
Черкаське Слов’янського району Сталінської області. 4 од. зб., 1938–
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація міської ради товариства сприяння обороні й авіаційно-хімічному будівництву СРСР, м. Слов’янськ Сталін
ської області. 8 од. зб., 1933–1940 рр................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського хіміко-механічного технікуму, м. Слов’янськ Донецької області. 76 од. зб., 1931–1940, 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Слов’янськ Сталінської області.
21 од. зб., 1936–1941, 1944–1956 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №2, м. Слов’янськ
Сталінської області. 12 од. зб., 1935–1937, 1948–1956 рр.................. 320
Первинна партійна організація радгоспу при “Донбассвинотресту”,
м. Артемівськ Сталінської області. 6 од. зб., 1935–1940 рр............... 320
Первинна партійна організація артілі ім. 15-го партз’їзду, село Миколаївка Слов’янського району Сталінської області. 15 од. зб., 1931–1940,
1948 рр.................................................................................................... 320
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлівка Донецької області.
6142 од. зб., 1922–1940, 1943–1991 рр................................................. 317
Горлівська районно-міська контрольна комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області. 177 од. зб., 1929–1934 рр........................................... 108
Територіальна первинна партійна організація селища Смолянка
Сталінської області. 4 од. зб., 1936–1940 рр........................................ 320
Макіївська міська контрольна комісія КП(б)У, м. Макіївка Донецької
області. 13 од. зб., 1930–1934 рр........................................................... 108
Щербинівський районний комітет КП(б)У, селище Щербинівка Донецької області. 50 од. зб., 1924–1933 рр............................................. 315
Первинна партійна організація Горлівського коксохімічного заводу,
м. Горлівка Донецької області. 270 од. зб., 1927–1940, 1943–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Осередок КП(б)У Маріупольського окружного фінансового відділу,
м. Маріуполь Маріупольского округу. 13 од. зб., 1926–1930 рр........ 320
Первинна партійна організація Горлівського заводу гумових і побутових виробів, м. Горлівка Донецької області. 33 од. зб., 1963–1981 рр....320
Первинна партійна організація шахти №5 ім. Леніна виробничого
об’єднання “Артемвугілля” , м. Артемівськ Донецької області. 170 од.
зб., 1924–1925, 1929–1941, 1943–1986 рр............................................ 320
Партколектив Микитівського коксохімзаводу №13, м. Горлівка
Сталінської області. 42 од. зб., 1925–1940, 1943–1953 рр.................. 320
Красноармійський міський комітет ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області. 1322 од. зб., 1922–1940, 1943–1992 рр..................... 327
Первинна партійна організація швейної фабрики ім. Володарського,
м. Донецьк Донецької області. 133 од. зб., 1926–1940, 1943–1987 рр....320
Володарський районний комітет КПУ, смт.Володарське Донецької області. 1705 од. зб., 1922–1941, 1943–1991 рр....................................... 315
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу тресту
“Будмеханізація”, м. Донецьк Донецької області. 33 од. зб., 1935–1941,
1947–1981 рр.......................................................................................... 320
Орджонікідзевський районний комітет ЛКСМУ, м. Жданов Донецької
області. 805 од. зб., 1936–1940, 1943–1991 рр..................................... 327
Жовтневий районний комітет ЛКСМУ, м. Маріуполь Донецької області. 1074 од. зб., 1936–1940, 1943–1991 рр............................................ 327
Добропільський міський комітет ЛКСМУ, м. Добропілля Донецької
області. 1074 од. зб., 1924–1940, 1943–1991 рр................................... 327
Володарська районна контрольна комісія КП(б)У, село Володарське
Донецької області. 135 од. зб., 1929–1937 рр...................................... 108
Партійний комітет Старокраматорського машинобудівного заводу
ім. Орджонікідзе, м. Краматорськ Донецької області. 1123 од. зб.,
1926–1941, 1943–1991 рр...................................................................... 319
Партійний комітет металургійного комбінату ім. Ілліча, м. Жданов Донецької області. 3621 од. зб., 1922–1941, 1943–1987 рр..................... 319
Новоазовський районний комітет КПУ, м. Новоазовськ Донецької області. 2039 од. зб., 1919–1940, 1943–1991 рр....................................... 315
Андріївський райком КП(б)У, село Андріївка Сталінського округу.
48 од. зб., 1923–1928 рр......................................................................... 315
Маріупольський райком КП(б)У, м. Маріуполь Маріупольського округу. 39 од. зб., 1928–1930 рр.................................................................... 315
Калінінський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області. 1641 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр............................................ 327
Первинна партійна організація гаража тресту “Совєтськвугілля”,
м. Макіївка Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр................... 320
Амвросіївська районна контрольна комісія КП(б)У, сел. Амвросіївка
Донецької області. 80 од. зб., 1929–1934 рр........................................ 108
*****
Первинна партійна організація Кутейниковського цегельного заводу
ім. Войкова, сел. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області. 136 од. зб., 1925–1941, 1944–1987 рр......................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Благодатне Амвросіївського району Донецької області. 72 од. зб., 1924–1941, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Новоамвросіївської машинотракторної
станції, селище Амвросіївка Сталінської області. 26 од. зб., 1936–1941,
1944–1957 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Амвросіївської районної ради народних депутатів, м. Амвросіївка Донецької області. 102 од. зб., 1930–1940, 1943–1987 рр....................... 320
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Первинна партійна організація Успенського відділення сільгосптехніки, село Успенка Амвросіївського району Донецької області. 31 од. зб.,
1935–1941, 1945–1968 рр...................................................................... 320
Первинна територіальна партійна організація села Мокрий Єланчик
Амвросіївського району Сталінської області. 22 од. зб., 1923–1927,
1940–1941, 1945–1950 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Мирний”, село Родники Амвросіївського району Донецької області. 57 од. зб., 1926, 1928–1941,
1945–1971 рр.......................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація сел. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області. 43 од. зб., 1924–1938, 1943–
1962 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У колгоспу №2 заводського робітничого кооперативу,
м. Чистякове Донецької області. 6 од. зб., 1932–1934 рр................... 320
Територіальна первинна партійна організація сел. Амвросіївки
Сталінської області. 24 од. зб., 1923–1936, 1943–1944 рр.................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, село Ленінське Амвросіївського району Донецької області. 50 од. зб., 1932–1941, 1944,
1946–1948, 1950–1959, 1962, 1969–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація апарату Костянтинівського районного
комітету КПУ, м. Костянтинівка Донецької області. 41 од. зб., 1940–
1941, 1945–1981 рр................................................................................ 320
Територіальна первинна партійна організація села Успенки Амвро
сіївського району Донецької області. 42 од. зб., 1923–1939, 1944–
1962 рр.................................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Осиківської сільради, село Кондратенко Амвросіївського району Сталінської області.
23 од. зб., 1930–1939, 1944–1951 рр..................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Василівської сільради,
село Василівка Амвросіївського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1927–1931, 1936–1939, 1944–1950 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація Амвросіївського народного суду і прокуратури, м. Амвросіївка Донецької області. 32 од. зб., 1935–1937,
1939–1941, 1945–1974 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “1 Травня”, село Велике Мішкове Амвросіївського району Донецької області. 88 од. зб., 1930–1940,
1943–1944, 1946–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Котовського Амвросіїв
ського району Сталінської області. 3 од. зб., 1936–1941 рр............... 320
Первинна партійна організація Амвросіївського хлібозаводу, м. Амвросіївка Донецької області. 46 од. зб., 1934–1941, 1946–1981 рр...... 320
Володарська територіальна первинна партійна організація, смт. Володарське Донецької області. 42 од. зб., 1923–1928, 1937–1940, 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Старомикольської МТС Володарського
району Сталінської області. 18 од. зб., 1935–1958 рр......................... 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу ім. Володарського Волноваського району Донецької області. 26 од. зб., 1935–1938, 1944–1957,
1961–1964 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ім. Карла Маркса Володарського району Сталінської області. 23 од. зб., 1927–1940, 1944–1956 рр............. 320
Первинна партійна організація племінного заводу “Диктатура”, село
Малинівка Володарського району Донецької області. 70 од. зб., 1933–
1941, 1944–1987 рр................................................................................ 320
Артемівська радянсько-партійна школа ім. Паризької Комуни, м. Артемівськ Донецької області. 500 од. зб., 1923–1936 рр....................... 279
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Олександрівська територіальна первинна партійна організація,
с. Олександрівка Донецької області. 36 од. зб., 1921–1932, 1936–1940,
1944–1962 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація виконкому Артемівської міської ради
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34 од. зб., 1921–1932 рр......................................................................... 320
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1933–1941, 1946–1986 рр...................................................................... 320
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1939 рр.................................................................................................... 320
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1971 рр.................................................................................................... 320
Краснолиманський міський комітет КПУ, м. Красний Лиман Донецької області. 3455 од. зб., 1922–1940, 1943–1991 рр............................. 317
Партком первинної партійної організації Горлівського хімічного заводу, м. Горлівка Донецької області. 602 од. зб., 1935–1941, 1944–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського скляного заводу
ім. Жовтневої революції, м. Костянтинівка Донецької області.
1075 од. зб., 1924–1941, 1944–1988 рр................................................. 320
Єнакієвський міськком КПУ, м. Єнакієве Донецької області.
6346 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Волноваська районна контрольна комісія КП(б)У, м. Волноваха Донецької області. 10 од. зб., 1930–1934 рр............................................. 108
Єнакієвська районна контрольна комісія КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області. 506 од. зб., 1924–1934 рр................................................... 108
Первинна партійна організація села Студенки Лиманського району
Сталінської областї. 28 од. зб., 1927–1940 рр...................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Краснолиманської районної ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області.
75 од. зб., 1934–1940, 1946–1981 рр..................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Попівка Краснолиманського району Донецької області. 21 од. зб., 1924–1938 рр......... 320
Первинна партійна організація Макіївського районного управління
магістральних газопроводів, м. Макіївка Донецької області. 2 од. зб.,
1960–1965 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Владимирських солепромислів, м. Артемівськ Сталінської області. 2 од. зб., 1957, 1958 рр........................ 320
Краснолиманський міський комітет ЛКСМУ, м. Красний Лиман Донецької області. 942 од. зб., 1925–1941, 1943–1988 рр....................... 327
Первинна партійна організація села Шандриголове Краснолиманського району Сталінської області. 20 од. зб., 1923–1940, 1946–1951 рр...320
Первинна партійна організація Рубцівської сільської ради Краснолиманського району Сталінської області. 28 од. зб., 1928–1941, 1946–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація воєнізованої охорони станції Красний
Лиман Південно-Донецької залізниці Сталінської області. 35 од. зб.,
1927–1940, 1946–1960 рр...................................................................... 320
*****
Краснолиманська районна контрольна комісія, м. Красний Лиман Донецької області. 365 од. зб., 1930–1934 рр........................................... 108
Шандриголовський районний комітет КП(б)У Ізюмського округу. 67
од. зб., 1927–1930 рр.............................................................................. 315
Первинна партійна організація радгоспу “Азовський”, м. Маріуполь
Донецької області. 4 од. зб., 1932–1938 рр.......................................... 320
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталіна Харцизького району
Сталінської області. 14 од. зб., 1932–1941 рр...................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Харцизької районної ради
депутатів трудящих, м. Харцизьк Донецької області. 38 од. зб., 1936–
1941, 1944–1962 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Харцизького ливарно-механічного
заводу, м. Харцизьк Донецької області. 30 од. зб., 1932–1940, 1957–
1962 рр.................................................................................................... 320
Партійний комітет Харцизького трубного заводу, м. Харцизьк Донецької області. 596 од. зб., 1924, 1925, 1928–1931, 1933–1940, 1943–
1990 рр.................................................................................................... 319

№ П-409
№ П-410
№ П-411
№ П-412
№ П-413
№ П-414
№ П-415
№ П-416
№ П-417
№ П-418
№ П-419
№ П-420
№ П-421
№ П-422
№ П-423
№ П-424
№ П-425
№ П-426
№ П-427
№ П-428
№ П-429
№ П-430

756

Петровський райком КПУ, м. Донецьк Донецької області. 3048 од. зб.,
1936–1940, 1943–1991 рр...................................................................... 317
Політвідділ Краснолиманського відділення Донецької залізниці, сел.
Красний Лиман Сталінської області. 350 од. зб., 1925–1940 рр........ 322
Первинна партійна організація станції Ларине Південно-Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 12 од. зб., 1943–1964 рр...... 320
Осередок КП(б)У 7-го експлуатаційного району станції Красний Лиман Південно-Донецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 6 од. зб., 1930–1934 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація станції Сіверськ Південно-Донецької
залізниці Артемівського району Донецької області. 54 од. зб., 1929–
1941, 1944–1979 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Заповіт Ілліча”, село Старогнатівка Волноваського району Сталінської області. 2 од. зб., 1936–
1939 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Бугас Волноваського району
Сталінської області. 9 од. зб., 1925–1941 рр........................................ 320
Первинна партійна організація кондукторського резерву станції Красний Лиман Південно-Донецької залізниці Донецької області. 56 од. зб.,
1931–1940, 1944–1968 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Краснолиманського відділу робітничого постачання відділення НОД–1 Північно-Донецької залізниці Донецької області. 87 од. зб., 1933–1940, 1943–1987 рр......................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Ставки”, с. Ставки Краснолиманського району Донецької області. 62 од. зб., 1933–1941, 1947–
1988 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділенської лікарні станції Красний
Лиман Донецької залізниці Донецької області. 64 од. зб., 1931–1938,
1944–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Заартемівки Артемівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1928–1940 рр................................... 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Очеретинських цегельних заводів №24
і №25 ім. Карла Маркса, станція Очеретине Авдіївського району Донецької області. 16 од. зб., 1930–1938 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Донецького обласного управління торгівлі, м. Донецьк Донецької області. 102 од. зб., 1932–1940, 1943–1987
рр............................................................................................................. 320
Союз молодіжних організацій Донбасу, м. Донецьк Донецької області.
10473 од. зб., 1933–1941, 1943–1993 рр............................................... 324
Кіровський районний комітет КПУ, м. Донецьк Донецької області.
4644 од. зб., 1935–1940, 1943–1991 рр................................................. 317
Первинна партійна організація Костянтинівського металургійного заводу ім. Фрунзе, м. Костянтинівка Донецької області. 571 од. зб., 1927–
1940, 1945–1991 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація “Донпромхліб”, м. Сталіно Сталінської
області. 11 од. зб., 1934–1940 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Донецька” виробничого
об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 63 од. зб.,
1957–1987 рр.......................................................................................... 320
Партком і парторганізація Костянтинівського хімічного заводу ім. 25го з’їзду КПРС, м. Костянтинівка Донецької області. 363 од. зб., 1926–
1940, 1943–1990 рр................................................................................. 320
Партійний комітет Горлівського виробничого об’єднання “Стирол” ім.
Орджонікідзе, м. Горлівка Донецької області. 760 од. зб., 1931–1940,
1943–1991 рр........................................................................................... 319
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Первинна партійна організація виконкому Донецької обласної ради
народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 109 од. зб., 1933–
1939, 1944–1987 рр................................................................................ 320
Вузловий партійний комітет залізничного вузла станції Красноармійськ Донецької залізниці, м. Красноармійськ Донецької області. 77 од.
зб., 1930–1940, 1944–1990 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація відділення тимчасової експлуатації
лінії Красноармійськ-Павлоград Красноармійського району Сталінської області. 39 од. зб., 1936–1940, 1943–1960 рр................................. 320
Первинна партійна організація Красноармійської школи-інтернат, м.
Красноармійськ Донецької області. 22 од. зб., 1960–1981 рр............ 320
Первинна партійна організація Красноармійського міського молокозаводу Донецького об’єднання молочної промисловості, м. Красноармійськ Донецької області. 49 од. зб., 1935–1940, 1945–1981 рр........ 320
Ленінський районний комітет КПУ, м. Донецьк Донецької області.
2481 од. зб., 1936–1940, 1943–1991 рр................................................. 317
Первинна партійна організація 8-ї дистанції служби шляху станції
Красноармійськ Південно-Донецької залізниці Донецької області. 76
од. зб., 1931–1940, 1943–1981 рр.......................................................... 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Костянтинопільської МТС, с. Костянтинопіль Великоновосілківського району Сталінської області. 19 од.
зб., 1935–1956 рр.................................................................................... 320
Новоазовський сільський виробничий партійний комітет КПУ, смт.
Новоазовське Донецької області. 50 од. зб., 1963 р............................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського м’ясокомбінату
Донецького виробничого об’єднання м’ясної промисловості, м. Красноармійськ Донецької області. 43 од. зб., 1935, 1945–1952, 1958–1987
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація трансторгхарчу станції Красноармійськ Південно-Донецької залізниці, м. Красноармійськ Сталінської області . 8 од. зб., 1937–1940 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського динасового заводу
ім. Ф.Е.Дзержинського, м. Красноармійськ Донецької області. 144 од.
зб., 1932–1940, 1943–1989 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійської дільниці “Донбасенерго”, м. Красноармійськ Сталінської області. 3 од. зб., 1936, 1937,
1944 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 72 од. зб., 1930–1940, 1943–1981 рр................................................ 320
Первинна партійна організація Горлівського ремонтно-механічного
заводу “Донбасканалбуд” , м. Горлівка Донецької області. 56 од. зб.,
1950–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління сільського господарства
виконкому Красноармійської районної ради народних депутатів, м.
Красноармійськ Донецької області. 37 од. зб., 1937–1940, 1946–1987
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Великоновосілківської районної ради
народних депутатів, смт. Велика Новосілка Донецької області. 73 од.
зб., 1933–1941, 1944–1987 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського міжрайторгу, м.
Красноармійськ Сталінської області. 9 од. зб., 1935–1940 рр........... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Красноармієць”, с. Перше Травня Красноармійського району Донецької області. 153 од. зб.,
1934–1940, 1944–1987 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація Красноармійського міського відділу
комунального господарства, м. Красноармійськ Сталінської області.
23 од. зб., 1937–1940, 1947–1960 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація ім. Шевченко виробничого об’єднання
“Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 129
од. зб., 1923–1941, 1945–1990 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація Гродівської селищної ради Красноармійського району Сталінської області. 31 од. зб., 1923–1940, 1944–1950
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація редакції газети “Новий Донбас” і друкарні №11 Красноармійського району Сталінської області. 27 од. зб.,
1930–1941, 1946–1952 рр...................................................................... 320
Шахтарський райком КПУ, м. Шахтарськ Донецької області. 1524 од.
зб., 1965–1991 рр.................................................................................... 315
Первинна партійна організація виробничого об’єднання по видобутку
вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 101 од. зб., 1935–1938, 1944–1987 рр......................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Перемога Жовтня” Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1935–1941,
1946–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівництва шахти №38 “Курахівка”
тресту “Артемівськшахтовідновлення”, сел. Курахівка Селидівського
району Сталінської області. 39 од. зб., 1927–1941, 1944–1951 рр..... 320
Первинна партійна організація Красноармійського хлібокомбінату, м.
Красноармійськ Донецької області. 45 од. зб., 1935–1940, 1944–1981
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Красноармійської районної спілки споживчих товариств, м. Красноармійськ Донецької області. 57 од. зб.,
1928–1940, 1944–1988 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійської міської ради народних депутатів, м. Красноармійськ Донецької області. 67 од. зб., 1920–
1940, 1943–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація локомотивного депо станції Красноармійськ Донецької залізниці Донецької області. 121 од. зб., 1928–1940,
1943–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Красноармійськ
Донецької області. 93 од. зб., 1930–1938, 1943–1989 рр.................... 320
Первинна партійна організація станції Красноармійськ Донецької залізниці Донецької області. 92 од. зб., 1922–1940, 1943–1981 рр....... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Маленкова, с. Времівка
Великоновосілківського району Сталінської області. 14 од. зб., 1940,
1941, 1945–1956 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна” Майорської сільради Старомлинівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1939–1941,
1946–1960 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. 18-го партз’їзду, с. Зелений Гай Великоновосілківського району Донецької області. 64 од. зб.,
1934–1941, 1944–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Комунар” Великоновосілківського району Сталінської області. 7 од. зб., 1940, 1941, 1945–1949
рр.............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація радгоспу “Сухі яли” Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1938–1941, 1946–1950
рр.............................................................................................................. 320
*****........................................................................................................
Первинна партійна організація колгоспу “Зоря комунізму”, с. Іскра
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Великоновосілківського району Сталінської області. 54 од. зб., 1937–
1941, 1946–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Великоновосілківського районного
відділу народної освіти, сел. Велика Новосілка Сталінської області. 15
од. зб., 1938–1941, 1946–1956 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація Великоновосілківського районного уповноваженого Міністерства заготівель, сел. Велика Новосілка
Сталінської області. 8 од. зб., 1937–1941, 1944–1949 рр.................... 320
Ямський районний комітет ЛКСМУ, смт. Яма Сталінської області. 105
од. зб., 1939–1941, 1944–1959 рр.......................................................... 326
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Новомайорське
Великоновосілківського району Сталінської області. 5 од. зб., 1937,
1938, 1940, 1941, 1948, 1949 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Тимошенко Великоновосілківського району Сталінської області. 8 од. зб., 1939–1941, 1946–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Времівка Великоновосілківського району Донецької області. 118 од. зб., 1938–1941,
1945, 1946, 1947–1949, 1958–1987 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація Ждановського виробничого рибоконсервного комбінату, м. Жданов Донецької області. 115 од. зб., 1931–
1940, 1946–1952, 1961–1986 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація Центрально-Заводської шахти, м.
Сталіно Сталінської області. 43 од. зб., 1924, 1925, 1936–1941, 1947–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація лікувальних установ, м. Горлівка
Сталінської області. 7 од. зб., 1934–1940 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Харцизької районної спілки споживчих товариств, м. Харцизьк Сталінської області. 8 од. зб., 1938, 1939,
1944–1949, 1956, 1961, 1962 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу №3 Макіївського труболиварного заводу, сел. Харцизьк Сталінської області. 9 од. зб., 1935–1940
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Донецького заводу хімічних реактивів,
м. Донецьк Донецької області. 144 од. зб., 1923, 1924, 1928–1940,
1943–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Розспиняньскої сільради Чистяківського району Сталінської області. 2 од. зб., 1959, 1960 рр...................... 320
Первинна партійна організація Харцизького міського комітету КПУ, м.
Харцизьк Донецької області. 19 од. зб., 1937–1939, 1943–1949, 1971–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сталінського відділення “Трансенергокадри”, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1936–1941 рр....... 320
Осередок КП(б)У Великемішковської сільради Амвросіївського району Сталінського району. 9 од. зб., 1925–1931 рр................................. 320
Первинна партійна організація Горлівського відділення Держбанку, м.
Горлівка Сталінської області. 26 од. зб., 1935–1940, 1944–1961 рр. 320
Первинна партійна організація Краснолиманського відділення дороги
станції Красний Лиман Донецької залізниці Донецької області. 85 од.
зб., 1935–1940, 1943–1990 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “12 років Жовтня”, село
Масляківка Краснолиманського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1938–1940, 1946–1950 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Новоіванівської сільради, с. Новоіванівка Амвросіївського району Сталінської області. 26 од. зб., 1928–
1941, 1944–1950 рр................................................................................ 320
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Первинна партійна організація села Коровій Яр Краснолиманського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1936–1940, 1946 рр................. 320
Первинна партійна організація паровозного депо “Південь” станції
Красний Лиман Північно-Донецької залізниці Сталінської області. 27
од. зб., 1933–1940, 1950, 1951, 1953–1955 рр...................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Комуніст”, сел. Дробишеве
Краснолиманського району Донецької області. 63 од. зб., 1936–1940,
1944, 1946, 1948–1988 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Красносільської школи бухгалтерів, м.
Артемівськ Сталінської області. 2 од. зб., 1958, 1959 рр................... 320
Первинна партійна організація Торезького загальнотехнічного факультету Донецького політехнічного інституту, м. Торез Донецької області.
25 од. зб., 1961–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Палацу культури ім. Артема станції
Красний Лиман Північно-Донецької залізниці Сталінської області. 6
од. зб., 1935–1940, 1943–1958 рр.......................................................... 320
Вузловий партійний комітет станції Красний Лиман Північно-Донецької залізниці Краснолиманського району Сталінської області. 47 од.
зб., 1937–1940, 1943–1958 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація селище Ямпіль Краснолиманського
району Сталінської області. 15 од. зб., 1932, 1933, 1935–1941, 1944–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 1-го паровозного відділення станції
Красний Лиман Південно-Донецької залізниці Сталінської області. 11
од. зб., 1936–1940, 1943–1947 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація райкому профспілки робітників залізничного транспорту і палацу культури станції Красний Лиман Південно-Донецької залізниці Сталінської області. 10 од. зб., 1939, 1940,
1944–1946, 1948–1953 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Торезького автотранспортного підприємства 04118, м. Торез Донецької області. 34 од. зб., 1962–1981 рр.
320
Первинна партійна організація Дробишівської сільради Краснолиманського району Сталінської області. 13 од. зб., 1926–1929, 1935–
1940, 1945, 1946, 1948, 1949 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу “Краснолиманський”, с. Нове
Краснолиманського району Донецької області. 73 од. зб., 1934–1940,
1945, 1946, 1948–1988 рр...................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ комбінату “Азовсталь” ім. С. Орджонікідзе, м. Маріуполь Донецької області. 776 од. зб., 1936–1941, 1947–1963, 1965–1990
рр............................................................................................................. 329
Первинна партійна організація Краснолиманського міського районного відділу внутрішніх справ, м. Красний Лиман Донецької області. 41
од. зб., 1933–1941, 1944–1946, 1949–1951, 1953–1955, 1970–1981 рр.
320
Первинна партійна організація Краснолиманської районної інспекції
заготівель, м. Красний Лиман Донецької області. 7 од. зб., 1936–1940,
1961, 1962 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Красний Лиман Донецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 99 од. зб., 1920, 1924–
1928, 1930, 1931, 1934–1940, 1944–1987 рр......................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, м. Красний Лиман
Донецької області. 55 од. зб., 1935, 1936, 1939, 1940, 1946, 1948–1951,
1953–1987 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Святогірськ Донецької залізниці Донецької області. 22 од. зб., 1928, 1935–1939, 1946–1961 рр...... 320
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Первинна партійна організація вагонного депо станції Красний Лиман
Донецької залізниці Донецької області. 102 од. зб., 1938–1940, 1943–
1946, 1948–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Краснолиманської районної спілки
споживчих товариств, м. Красний Лиман Донецької області. 24 од. зб.,
1934–1940, 1944–1962 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація села Новоселівка Краснолиманського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1928–1930, 1932, 1933, 1935–
1940, 1946–1948 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний партизан” Краснолиманського району Сталінської області. 14 од. зб., 1939–1941, 1946,
1948–1958 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація дистанції шляху станції Красний Лиман Південно-Донецької залізниці Донецької області. 71 од. зб., 1933–
1940, 1943–1946, 1948–1963, 1965–1988 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Краснолиманської дистанції сигналізації і зв’язку станції Красний Лиман Південно-Донецької залізниці
Донецької області. 69 од. зб., 1936–1940, 1943–1946, 1948–1987 рр.
320
Первинна партійна організація Дробишівської ремонтно-тракторної
станції, сел. Дробишеве Краснолиманського району Сталінської області. 29 од. зб., 1933–1940, 1945, 1946, 1948–1955, 1957–1959 рр... 320
Первинна партійна організація села Лозове Краснолиманського району Сталінської області. 14 од. зб., 1935–1940, 1945, 1946, 1948–1951,
1953–1957 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Торcьке Лиманського району
Сталінської області. 5 од. зб., 1931–1941 рр........................................ 320
Кіровський районний комітет ЛКСМУ, м. Макіївка Донецької області.
1382 од. зб., 1936–1940, 1943–1948, 1950–1991 рр............................. 327
Первинна партійна організація станції Красний Лиман Донецької залізниці Донецької області. 231 од. зб., 1929–1940, 1943–1989 рр..... 320
Осередок КП(б)У Дебальцівського селища Артемівського округу. 18
од. зб., 1923–1930 рр.............................................................................. 320
Первинна партійна організація локомотивного депо Дебальцеве-Сортувальна Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 76 од.
зб., 1932–1940, 1943–1960, 1962–1988 рр............................................ 320
Первинна партійна організація паровозного депо “Захід” станції Дебальцеве Донецької залізниці Сталінської області. 47 од. зб., 1929–
1940, 1944–1953 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Дебальцівського відділення Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 94 од. зб., 1927–1930,
1936–1938, 1940, 1943–1987 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація локомотивного депо станції Дебальцеве-Пасажирська Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області.
120 од. зб., 1924, 1926, 1928–1932, 1935, 1936, 1938–1941, 1943–1989
рр............................................................................................................. 320
Фракція КП(б)У станції Маріуполь, м. Маріуполь Маріупольського
округу. 4 од. зб., 1925–1929 рр.............................................................. 320
Первинна партійна організація лікарні №16, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1954–1957, 1981–1987 рр........................................... 320
Первинна партійна організація вагонного депо Пасажирська Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 73 од. зб., 1926, 1928,
1931–1935, 1937–1941, 1943–1959, 1961–1963, 1965–1981 рр.......... 320
Політвідділ Дебальцівського відділення Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 142 од. зб., 1933–1938 рр...................... 322
Осередок КП(б)У 8-ї експлуатаційної дільниці станції Дебальцеве
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Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 8 од. зб., 1932,
1933 рр.................................................................................................... 320
Вузловий партійний комітет станції Дебальцеве-Пасажирська, м. Дебальцеве Сталінської області. 92 од. зб., 1924–1931, 1937–1940, 1944–
1956 рр.................................................................................................... 320
Спогади старих більшовиків про революційну боротьбу робітничого
класу і більшовиків Донбасу в дореволюційний період, про участь у
революції 1905–1907рр., Великої Жовтневої соціалістичної революції,
гражданської і Великої Вітчизняної війнах, про соціалістичне будівництво, про В.І.Леніна, історію комсомольських організацій. 402 од.
зб., 1917–1995 рр.................................................................................... 369
Первинна партійна організація будівельного району станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 8 од. зб.,
1932–1934 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація залізничної лікарні станції Дебальцеве, м. Дебальцеве Донецької області. 52 од. зб., 1932–1936, 1939–1940,
1943–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Хацапетівка Єнакієвського
району Сталінської області. 20 од. зб., 1924–1926, 1928–1935, 1940,
1949–1951 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація служби шляху станції Маріуполь, м.
Маріуполь Донецької області. 4 од. зб., 1930, 1932, 1937, 1938 рр... 320
Осередок КП(б)У споживчого товариства станції Маріуполь Донецької області. 2 од. зб., 1930, 1931, 1933 рр............................................. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєво, с. Осикове Старобешівського району Донецької області. 42 од. зб., 1930–1941, 1946–
1951, 1953–1962, 1965–1972 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу “Росія”, с. Успенка Амвросіївського району Донецької області. 83 од. зб., 1931–1933, 1935–
1941, 1945–1981 рр................................................................................ 320
Слов’янський партизанський загін під командуванням М. І.Карнаухова,
м. Слов’янськ Донецької області. 33 од. зб., 1941–1961 рр............... 369
Первинна партійна організація радгоспу “Тімірязєвський”, с. Кленівка Амвросіївського району Донецької області. 84 од. зб., 1928, 1929,
1932, 1934–1941, 1945–1981 рр............................................................ 320
Осередок КП(б)У губернського земельного відділу, м. Бахмут Донецької губернії. 10 од. зб., 1920, 1921 рр................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького шосейно-дорожнього
будівництва НКВС, м. Артемівськ Донецької області. 5 од. зб., 1936–
1938 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Торезької автобази Донецького виробничого автоуправління “Укршахтобуд” Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Торез Донецької області. 30 од. зб., 1964–1967,
1969–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Україна”, с. Новоіванівка Амвросіївського району Донецької області. 61 од. зб., 1935–1940,
1946–1957, 1960–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Хімік” Амвросіївського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1933–1940 рр........................... 320
Комітет ЛКСМУ Донецького машинобудівного заводу ім. Ленінського
комсомолу України, м. Донецьк Донецької області. 276 од. зб., 1957–
1959, 1961–1991 рр................................................................................. 328
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 27 од. зб., 1935–1941, 1945–
1962 рр..................................................................................................... 320
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*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Амвросіївської центральної районної
лікарні, м. Амвросіївка Донецької області. 74 од. зб., 1934–1941, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний маяк”, с. Олексіївка Великоянисольського району Сталінської області. 5 од. зб., 1940,
1941, 1947–1949 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Маріупольського заводу №25 “Кокс”,
м. Маріуполь Сталінської області. 12 од. зб., 1936–1939 рр.............. 320
Первинна партійна організація 4-ої будівельної колони НКВС, м.
Маріуполь Донецької області. 9 од. зб., 1932–1936 рр....................... 320
Осередок КП(б)У села Мар’ївки Макіївського району Юзівського округу. 5 од. зб., 1923–1926 рр.................................................................. 320
Куйбишевський райком КПУ, м. Донецьк Донецької області. 3963 од.
зб., 1935–1941, 1943–1991 рр................................................................ 317
Первинна партійна організація шахти №3 “Смолянка”, м. Сталіно
Сталінської області. 29 од. зб., 1927–1940 рр...................................... 320
Первинна партійна організація курсів марксизму-ленінізму при Донецькому обкомі КП(б)У, м. Сталіно Донецької області. 8 од. зб., 1935–
1937 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №27, м. Торез Донецької області. 14 од. зб., 1965–1981 рр............................................. 320
Совєтський райком КПУ, м. Макіївка Донецької області. 3050 од. зб.,
1940, 1943–1991 рр................................................................................ 317
Орджонікідзевський райком КПУ, м. Маріуполь Донецької області.
2995 од. зб., 1935–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Первинна партійна організація обласної колегії адвокатів, м. Сталіно
Сталінської області. 23 од. зб., 1937–1941, 1945–1953 рр.................. 320
Партійний комітет Костянтинівського заводу “Автоскло”, м. Костянтинівка Донецької області. 971 од. зб., 1926–1940, 1943–1991 рр.... 319
Краматорський міський комітет КПУ, м. Краматорськ Донецької області. 23482 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр..................................... 317
Калінінський районний комітет КПУ, м. Донецьк Донецької області.
34078 од. зб., 1935–1941, 1943–1991 рр............................................... 317
Первинна партійна організація Рутченківського пивоварного заводу, станція Рутченкове міста Донецька Донецької області. 76 од. зб.,
1930–1940, 1944–1981 рр...................................................................... 320
Жовтневий районний комітет КПУ, м. Маріуполь Донецької області.
3144 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Дзержинський міський комітет КПУ, м. Дзержинськ Донецької області. 3938 од. зб., 1935–1940 1943–1991 рр............................................. 317
Сніжнянський міський комітет КПУ, м. Сніжне Донецької області.
3530 од. зб., 1929–1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Ольгинський райком КПУ, сел. Ольгинка Сталінської області. 663 од.
зб., 1935–1941, 1943–1959 рр................................................................ 315
Єнакієвський райком КПУ, м. Єнакієве Сталінської області. 222 од. зб.,
1939–1940, 1943–1957 рр...................................................................... 315
Ямський райком КПУ, сел. Ями Сталінської області. 510 од. зб., 1939,
1940, 1942–1959 рр................................................................................ 315
Дружківський міський комітет КПУ, м. Дружківка Донецької області.
2000 од. зб., 1940, 1941, 1943–1991 рр................................................. 317
Слов’янський районний комітет КПУ, м. Слов’янськ Донецької області. 1774 од. зб., 1939–1988 рр................................................................ 315
Шахтарський міський комітет КПУ, м. Шахтарськ Донецької області.
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ті. 13309 од. зб., 1920–1941, 1943–1991 рр.......................................... 315
Тельманівський райком КПУ, смт. Тельманове Донецької області. 1598
од. зб., 1934–1940, 1943–1991 рр.......................................................... 315
Первинна партійна організація Ханженківської брикетної фабрики,
сел. Ханженкове міста Макіївки Сталінської області. 2 од. зб., 1937–
1940 рр.................................................................................................... 320
Старобешівська районна контрольна комісія КП(б)У, с. Старобешеве
Донецької області. 31 од. зб., 1931–1935 рр........................................ 108
Дебальцівський міський комітет КПУ, м. Дебальцеве Донецької області. 2582 од. зб., 1924–1940, 1943–1991 рр............................................ 317
Кіровський райком КПУ, м. Макіївка Донецької області. 2606 од. зб.,
1940, 1943–1991 рр................................................................................ 317
Червоногвардійський районний комітет КПУ, м. Макіївка Донецької
області. 2226 од. зб., 1940, 1941, 1943–1991 рр................................... 317
Центрально-Міський райком КПУ, м. Макіївка Донецької області. 2627
од. зб., 1940–1941, 1943–1991 рр.......................................................... 317
Макіївський райком КП(б)У, сел. Макіївка Сталінського округу. 54 од.
зб., 1920–1930 рр.................................................................................... 315
Артемівський районний комітет КПУ, м. Артемівськ Донецької області. 2356 од. зб., 1939–1941, 1943–1991 рр............................................ 315
Добропільський міський комітет КПУ, м. Добропілля Донецької області. 2708 од. зб., 1935–1941, 1943–1991 рр............................................ 317
Старомлинівський райком КПУ, с. Старомлинівка Сталінської області.
555 од. зб., 1923–1940, 1943–1959 рр................................................... 315
Донецькі обласні курси марксизму-ленінізму, м. Сталіно Донецької
області. 19 од. зб., 1934–1937 рр........................................................... 280
Маріупольська окружна радянсько-партійна школа, м. Маріуполь Донецької області. 29 од. зб., 1926–1935 рр............................................. 279
Обласні курси Партактиву, м. Маріуполь Сталінської області. 23 од.
зб., 1932–1941 рр.................................................................................... 280
Первинна партійна організація міжобласних курсів, м. Маріуполь
Сталінської області. 4 од. зб., 1935–1941 рр........................................ 320
Донецька вища комуністична сільськогосподарська школа, м. Маріуполь Сталінської області. 57 од. зб., 1933–1941 рр............................. 280
Первинна партійна організація Артемівської взуттєвої фабрики, м. Артемівськ Донецької області. 148 од. зб., 1925–1941, 1944–1989 рр... 320
Первинна партійна організація Артемівського динасового заводу ім.
Будьоного, м. Артемівськ Сталінської області. 49 од. зб., 1926–1930,
1933–1940, 1945–1957 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського скляного заводу ім. Артема, м. Артемівськ Донецької області. 162 од. зб., 1925–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Перемога праці”, м. Артемівськ Донецької області. 133 од. зб., 1924–1940, 1944–1956, 1958,
1959, 1961–1989 рр................................................................................ 320
Партійний комітет КПУ Часовярського комбінату вогнетривких виробів, м. Часов Яр Донецької області. 1123 од. зб., 1926–1941, 1943–
1957, 1961–1991 рр................................................................................ 319
Первинна партійна організація виробничого геологічного об’єднання
“Донбасгеологія”, м. Артемівськ Донецької області. 71 од. зб., 1931–
1940, 1944–1985 рр................................................................................. 320
Первинна партійна організація відділу охорони здоров’я виконкому
Артемівської міськради, м. Артемівськ Сталінської області. 19 од. зб.,
1938–1940, 1945–1954 рр....................................................................... 320
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транспорту, м. Торез Донецької області. 47 од. зб., 1963–1987 рр.... 320
Первинна партійна організація міського суду і прокуратури, м. Артемівськ Донецької області. 38 од. зб., 1935–1940, 1946–1958, 1962–
1980 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація промислової кооперації, м. Артемівськ
Сталінської області. 13 од. зб., 1929, 1930, 1932–1940 рр.................. 320
Первинна партійна організація Артемівського торгу, м. Артемівськ
Сталінської області. 18 од. зб., 1928–1941 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської галантерейної фабрики,
м. Артемівськ Сталінської області. 6 од. зб., 1935–1940 рр............... 320
Первинна партійна організація Центрального комітету профспілки
робітників вогнетривкої промисловості, м. Артемівськ Сталінської області. 7 од. зб., 1934–1940 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація Артемівського індустріального технікуму, м. Артемівськ Донецької області. 57 од. зб., 1930–1941, 1944–
1959, 1962–1989 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація заводу ім. 10-ої річниці Жовтня, м. Артемівськ Сталінської області. 31 од. зб., 1930–1940, 1943–1950 рр. 320
Первинна партійна організація дорожнього відділу міліції Міністерства внутрішніх справ Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ
Сталінської області. 14 од. зб., 1937–1941, 1943–1947 рр.................. 320
Первинна партійна організація окремого дивізіону охорони Міністерства Державної безпеки на Північно-Донецькій залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 12 од. зб., 1934–1936, 1947–1952 рр. 320
Первинна партійна організація відділення охорони суспільного порядку дорожнього відділу міліції при управлінні охорони Міністерства
Державної безпеки на Північно-Донецькій залізниці, м. Артемівськ
Сталінської області. 37 од. зб., 1934–1941, 1943–1953 рр.................. 320
Первинна партійна організація Артемівського алебастрового заводу
“Головвяж”, м. Артемівськ Сталінської області. 3 од. зб., 1940, 1941
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Артемівського алебастрового комбінату, м. Артемівськ Донецької області. 108 од. зб., 1930–1940, 1944–1988
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Артемівського лікеро-горілочного заводу, м. Артемівськ Донецької області. 63 од. зб., 1927–1940, 1945–1981
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Владимирських солепромислів Артемівського району Сталінської області. 69 од. зб., 1930–1940, 1946–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація табірного відділення №1 табору №415
НКВС, м. Артемівськ Сталінської області. 8 од. зб., 1933–1939, 1946
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Артемівської міської ради “Осоавіахім”,
м. Артемівськ Сталінської області. 7 од. зб., 1935–1941 рр............... 320
Первинна партійна організація Артемівського державного історичного
архіву, м. Артемівськ Сталінської області. 9 од. зб., 1934–1940 рр... 320
Первинна партійна організація Артемівського відділення Держбанку,
м. Артемівськ Донецької області. 31 од. зб., 1928–1940, 1944–1965 рр.
320
Первинна партійна організація профспілки будівельників, м. Артемівськ Донецької області. 14 од. зб., 1924, 1925, 1927–1937 рр..... 320
Первинна партійна організація експериментального заводу “Дондіпровуглемаш”, м. Донецьк Донецької області. 36 од. зб., 1963–1986
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація 616-ї шляхоексплуатаційної дільниці,
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м. Артемівськ Сталінської області. 11 од. зб., 1937–1941, 1950–1954
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація тресту “Будматеріалів”, м. Артемівськ
Сталінської області. 5 од. зб., 1936–1940 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського “Головбудпостачання”,
м. Артемівськ Сталінської області. 14 од. зб., 1931–1940 рр............. 320
Первинна партійна організація Донецької досвідченої станції садівництва, с. Опитне Артемівського району Донецької області. 105 од.
зб., 1930–1940, 1944–1957 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського автотранспортного підприємства 04111, м. Артемівськ Донецької області. 56 од. зб., 1930–
1940, 1946–1956, 1961–1988 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація дорожнього комітету профспілки
робітників залізничного транспорту Північно-Донецької залізниці, м.
Артемівськ Сталінської області. 17 од. зб., 1934–1938, 1944–1953 рр.
320
Первинна партійна організація Сталінської обласної ліспромспілки, м.
Артемівськ Сталінської області. 10 од. зб., 1934–1940 рр................. 320
Первинна партійна організація соляної шахти ім. Свердлова, м. Артемівськ Сталінської області. 53 од. зб., 1926–1940, 1943–1957 рр. 320
Первинна партійна організація госпрозрахункової дільниці тресту
“Будмеханізація”, м. Торез Донецької області. 42 од. зб., 1958–1981
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Донецька”, м. Торез Донецької
області. 27 од. зб., 1967–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Октябрь”, с. Октябрське
Волноваського району Донецької області. 18 од. зб., 1950–1952, 1959–
1981 рр.................................................................................................... 320
Колекція копій документів з історії революційного Донбасу, Великої
Жовтневої соціалістичної революції, установлення Радянської влади,
Великої Вітчизняної війни, будівництва соціалізму і комунізму. 575 од.
зб., 1858–1990 рр.................................................................................... 367
Первинна партійна організація Артемівської МТС, м. Артемівськ
Сталінської області. 31 од. зб., 1931–1940, 1944–1958 рр.................. 320
Первинна партійна організація Артемівського тресту їдалень, м. Артемівськ Сталінської області. 40 од. зб., 1925–1941 рр...................... 320
Первинна партійна організація тресту “Трансторгхарч” Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 20 од. зб., 1935–
1942 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського цегляно-черепичного
заводу, м. Артемівськ Сталінської області. 13 од. зб., 1947–1959 рр.
320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства 04673
Донецького автоуправління, м. Артемівськ Донецької області. 48 од.
зб., 1938–1940, 1947–1955, 1959–1981 рр............................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського кераміко-трубного заводу, м. Артемівськ Сталінської області. 17 од. зб., 1935–1940, 1947–1955
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Артемівського відділення “Головвторчормет”, м. Артемівськ Сталінської області. 16 од. зб., 1939, 1940,
1945–1956 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація авторемонтних майстерень Донецької залізниці, м. Артемівськ Донецької області. 16 од. зб., 1933–1941,
1953–1965 рр........................................................................................... 320
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темівського району Сталінської області. 26 од. зб., 1923, 1926–1933,
1936–1940, 1944–1951 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація контори “Укрхарчпостачання”, м. Артемівськ Сталінської області. 2 од. зб., 1940, 1941 рр........................ 320
Первинна партійна організація Будинку партійної освіти Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 2 од. зб., 1939,
1940 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Ольгинського районного відділу МВС,
сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 19 од. зб.,
1935–1940, 1943–1956 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона зірка”, с. Миколаївка Ольгинського району Сталінської області. 4 од. зб., 1939–1949 рр...320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоне село”, с. Миколаївка Ольгинського району Сталінської області. 10 од. зб., 1932–1940,
1946–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановської виховально-трудової колонії УВС виконкому Донецької обласної ради народних депутатів,
м. Жданов Донецької області. 42 од. зб., 1963–1987 рр..................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Дружба”, с. Новоандріївка
Волноваського району Донецької області. 16 од. зб., 1936–1940, 1949,
1965–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського кар’єроуправління,
м. Жданов Донецької області. 25 од. зб., 1964–1981 рр..................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Маяк”, с. Самійлове Новоазовського району Донецької області. 63 од. зб., 1937–1941, 1949–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація ремісничого училища № 15,
м. Слов’янськ Сталінської області. 19 од. зб., 1933–1941, 1944–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Велико-Анадоль Південно-Донецької залізниці Ольгинського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1938–1940, 1947–1956 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Новий шлях”, с. Валер’янівка
Ольгинського району Сталінської області. 6 од. зб., 1931–1939,
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко, с. Миколаївка
Волноваського району Донецької області. 27 од. зб., 1934–1940, 1947–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Прапор” Безіменської сільради Будьоннівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1939–1950 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Миколаївське Волноваського району Донецької області. 40 од. зб., 1933–
1941, 1947–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Оленівка Південно-Донецької
залізниці Волноваського району Донецької області. 28 од. зб., 1938–
1940, 1945–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Люксембурзької сільради Будьоннів
ського району Сталінської області. 2 од. зб., 1939–1940 рр............... 320
Первинна партійна організація Старомиколаївської МТС Ольгинського району Сталінської області. 1 од. зб., 1938–1941 рр...................... 320
Первинна партійна організація Ольгинського районного фінансового
відділу, сел. Ольгинка Сталінської області. 2 од. зб., 1940, 1947 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чкалова, с. Новогнатівка
Волноваського району Донецької області. 26 од. зб., 1940, 1935–1956,
1960–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Родина”, смт.Новотроїцьке
Волноваського району Донецької області. 39 од. зб., 1933–1939, 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “На варті”, с. Василівка Ольгинського району Сталінської області. 19 од. зб., 1932–1940, 1946–
1956 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація районного уповноваженого Міністерства заготівель Ольгинського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1937–1940, 1947–1956 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до комунізму”, сел.
Благодатне Волноваського району Донецької області. 33 од. зб., 1931–
1939, 1951–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до соціалізму”,
с. Новомихайлівка Ольгинського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1935–1940, 1946–1949 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 22-го з’їзду КПРС,
с. Валер’янівка Волноваського району Донецької області. 37 од. зб.,
1933–1940, 1947–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, смт. Оленівка Волноваського району Донецької області. 26 од. зб., 1935–1940, 1949–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація представництва замовника №1359
Міністерства оборони СРСР, м. Жданов Донецької області. 35 од. зб.,
1964–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “12 років Жовтня” Ольгин
ського району Сталінської області. 15 од. зб., 1934–1940, 1947–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Макіївського металургійного технікуму, м. Макіївка Донецької області. 50 од. зб., 1939, 1940, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація села Новомиколаївки Сталінської області. 2 од. зб., 1929–1932, 1949 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Оленівський”, с. Степове
Мар’їнського району Донецької області. 125 од. зб., 1931, 1935–1940,
1944–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Український трудовик”,
с. Любовка Ольгинського району Сталінської області. 7 од. зб., 1937–
1939, 1946–1952 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація виконкому Ольгинської районної ради
депутатів трудящих, сел. Ольгинка Сталінської області. 20 од. зб.,
1937–1940, 1944–1956 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського цегельного заводу,
м. Краматорськ Донецької області. 9 од. зб., 1934–1940, 1957, 1958,
1965 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Кірова, с. Новомихайлівка
Ольгинського району Сталінської області. 9 од. зб., 1936–1940, 1949–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Ольгинського району Сталінської області. 11 од. зб., 1933–1940, 1950–1956 рр......320
Первинна партійна організація Новотроїцького рудоуправління,
смт.Новотроїцьке Волноваського району Донецької області. 74 од. зб.,
1923–1930, 1935–1940, 1944–1987 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація редакції газети “Сталінський шлях”,
сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1934–1941 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Рутченківської поліклініки, сел. Рутченкове міста Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1939, 1940 рр.......320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Формація”,
м. Донецьк Донецької області. 36 од. зб., 1938–1940, 1946–1987 рр......320
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Первинна партійна організація школи-інтернат №2, м. Жданов Донецької області. 26 од. зб., 1962–1965 рр............................................. 320
Первинна партійна організація шахтоуправління №4 “Лівенка”, м. Донецьк Донецької області. 46 од. зб., 1933–1940, 1946–1964 рр......... 320
Первинна партійна організація шахти №1-2 “Смолянка” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 33 од. зб., 1930–1940,
1944–1953 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №11 комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 34 од. зб., 1933–1940, 1944–
1974 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація підприємства електричних мереж виробничого об’єднання “Донбасенерго”, м. Донецьк Донецької області.
82 од. зб., 1935–1940, 1943–1986 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація станції Донецьк Донецької залізниці,
м. Донецьк Донецької області. 81 од. зб., 1920–1927, 1933–1941, 1944–
1962, 1970-–1981 рр............................................................................... 320
Первинна партійна організація райхарчоторгу Куйбишевського району міста Сталіно Сталінської області. 10 од. зб., 1936–1941 рр........ 320
Первинна партійна організація шахти “Панфіловська” комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 119 од. зб., 1930–1941,
1944–1978 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Бутовка-Донецька” тресту
“Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 139 од. зб., 1933–
1940, 1943–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахти “Пролетар”, м. Донецьк Донецької області. 65 од. зб., 1930–1940, 1945–1963 рр................................. 320
Первинна партійна організація тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 54 од. зб., 1933–1940, 1944–1970 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління ім. Ф.Кону тресту
“Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 48 од. зб., 1935–
1940, 1944–1963 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Карань Волноваського району
Сталінської області. 22 од. зб., 1925–1941, 1948–1953 рр.................. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Сидорове
Слов’янського району Донецької області. 99 од. зб., 1923–1940, 1943–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №8 ім. Горького тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 66 од. зб., 1920, 1921,
1932–1940, 1943–1960, 1964–1969 рр.................................................. 320
Партійний комітет КПУ шахтоуправління ім. О. Ф. Засядька, м. Донецьк Донецької області. 1384 од. зб., 1959–1986 рр......................... 319
Первинна партійна організація комбінату виробничих підприємств
тресту “Ждановметалургбуд”, м. Жданов Донецької області. 1 од. зб.,
1965 р...................................................................................................... 320
Первинна партійна організація електропідстанції “Вєтка” тресту “Куйбишеввугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1935–1940
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація виконкому Куйбишевської районної
ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 68 од. зб.,
1937–1940, 1943–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація станції “Щебінка” Єнакієвського району Сталінської області. 3 од. зб., 1939–1941 рр................................... 320
Первинна партійна організація будівельної дільниці поштової скриньки №100, м. Жданов Сталінської області. 17 од. зб., 1948–1953 рр. 320
Первинна партійна організація Будьоннівського районного відділу
охорони здоров’я, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1951–
1958 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти “Єнакієвська” виробничого
об’єднання “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Донецької області.
34 од. зб., 1964–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського районного комітету
“Червоного хреста”, м. Слов’янськ Сталінської області. 6 од. зб., 1934–
1939 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Червоногвардійського рудоуправління,
сел. Щеглівка міста Макіївки Сталінської області. 11 од. зб., 1933–
1939 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельної контори облвиконкому,
м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1939–1941 рр..................... 320
Первинна партійна організація Центрального штабу воєнізованих гірничорятувальних частин Донбасу, м. Донецьк Донецької області. 90
од. зб., 1939, 1940, 1948–1987 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №6–14 тресту “Красноармій
ськвугілля”, м. Макіївка Донецької області. 46 од. зб., 1933–1940,
1944–1967 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Червоногвардійської районної ради народних депутатів, м. Макіївка Донецької області. 48 од. зб.,
1939, 1940, 1944–1983 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація обласного союзу різних промислів,
м. Сталіно Сталінської області. 20 од. зб., 1935–1940, 1944–1954 рр.....320
Первинна партійна організація Куйбишевського райкому КПУ, м.
Донецьк Донецької області. 19 од. зб., 1937–1940, 1948–1952, 1963–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу металоконструкцій тресту “Південьважкбуд”, м. Жданов Донецької області. 80 од. зб., 1937–1940,
1943–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Іванівської сільради Волноваського
району Сталінської області. 13 од. зб., 1925–1931, 1936–1940, 1945,
1946 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Комуністичного Інтернаціоналу Толоківської сільради Будьоннівського району Сталінської області. 21 од. зб., 1933–1941, 1945–1952 рр........................................... 320
Первинна партійна організація селише Сєдове Новоазовського району
Донецької області. 55 од. зб., 1920–1941, 1945–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація виконкому Дебальцівської міської ради
народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 69 од. зб., 1934–
1940, 1943–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Горлівського міського комунального
відділу, м. Горлівка Донецької області. 32 од. зб., 1933–1940, 1946–
1957, 1961–1963 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахти №19-20 тресту “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Сталінської області. 4 од. зб., 1939–1941 рр... 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу ім. 18-го партз’їзду
ВКП(б), с. Новоселівка Тельманівського району Донецької області. 75
од. зб., 1934–1940, 1944–1985 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація станції Дебальцеве-Сортувальна Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 76 од. зб., 1925–
1931, 1936–1940, 1943–1981 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація редакції газети “За більшовицький
транспорт”, м. Дебальцеве Сталінської області. 6 од. зб., 1938–1940,
1944–1946 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація 5-ї дистанції шляху станції Дебальцеве
Донецької залізниці Донецької області. 48 од. зб., 1934–1940, 1943–
1963 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Сніжнянської районної гірничотехнічної інспекції, м. Сніжне Сталінської області. 4 од. зб., 1957–1960 рр....320
*****
*****
Первинна партійна організація станції Дебальцеве-пасажирська Південно-Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 47 од.
зб., 1931–1940, 1944–1981 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація пасажирського цеху вагонного депо
станції Дебальцеве Південно-Донецької залізниці Донецької області.
4 од. зб., 1960–1962 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Дебальцівського вузла зв’язку, м. Дебальцеве Донецької області. 31 од. зб., 1940, 1946–1981 рр.............. 320
Первинна партійна організація Дебальцівської дільниці енергопостачання, м. Дебальцеве Донецької області. 24 од. зб., 1957–1988 рр... 320
Первинна партійна організація вагонно-колісної майстерні станції
Дебальцеве Сталінської області. 18 од. зб., 1940, 1944–1953, 1955–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Дебальцівської міської ради народних депутатів, м. Дебальцеве Донецької області. 34 од. зб., 1937–1940, 1943–1948, 1954–1968, 1970–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація вагонної дільниці станції Дебальцеве
Донецької залізниці, м. Дебальцеве Сталінської області. 32 од. зб.,
1934–1940, 1943–1958 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація резерву провідників станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 49 од. зб.,
1937–1940, 1943–1963 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація кондукторського резерву станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області.
49 од. зб., 1933–1941, 1943–1963 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Дебальцівського заводу по ремонту металургійного устаткування, м. Дебальцеве Донецької області.
144 од. зб., 1926–1940, 1946–1987 рр................................................... 320
Первинна партійна організація дистанції сигналізації і зв’язку станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області.
46 од. зб., 1936–1940, 1943–1981 рр..................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Дебальцівського районного транспортного споживчого товариства, м. Дебальцеве Сталінської області.
22 од. зб., 1931–1940 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація 4-го загону воєнізованої охорони станції Дебальцеве Північно-Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 32 од. зб., 1933–1940, 1943–1971 рр................................. 320
Первинна партійна організація Дебальцівського харчоторгу, м. Дебальцеве Сталінської області. 12 од. зб., 1934–1941 рр..................... 320
Первинна партійна організація 5-ї житло-ремонтної контори станції
Дебальцеве Південно-Донецької залізниці, м. Дебальцеве Сталінської
області. 16 од. зб., 1933–1940, 1944–1949 рр....................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу Трансторгхарчу станції Дебальцеве Північно-Донецької залізниці Сталінської області. 9 од. зб.,
1936–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Доннархарчу, м. Дебальцеве Сталін
ської області. 6 од. зб., 1935–1940 рр................................................... 320
Первинна партійна організація 5-го відділення паровозного господар
ства станції Дебальцеве Північно-Донецької залізниці, м. Дебальцеве
Сталінської області. 7 од. зб., 1940, 1943–1947 рр.............................. 320
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Первинна партійна організація комбінату підсобних підприємств виробничого об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області.
36 од. зб., 1963–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація житлово-комунальної контори тресту “Донецькжитлобуд” №2, м. Донецьк Донецької області. 14 од. зб.,
1960–1966 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація апарату Дебальцівського міського комітету КПУ, м. Дебальцеве Донецької області. 44 од. зб., 1940, 1943–
1953, 1960–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація головного матеріально-технічного
складу №2 станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області. 22 од. зб., 1939, 1940, 1944–1963 рр......................... 320
Первинна партійна організація восьмирічної школи №61, м. Дебальцеве Сталінської області. 3 од. зб., 1946–1958 рр................................... 320
Вузловий партійний комітет станції Дебальцеве-Сортувальна Донецької залізниці Сталінської області. 49 од. зб., 1937–1940, 1943–
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 10-ї та 9-ї будівельних дільниць станції Дебальцеве Північно-Донецької залізниці Сталінської області.
11 од. зб., 1936–1940 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація районного харчоторгу Сталінозавод
ського району міста Сталіно Сталінської області. 31 од. зб., 1937–1941,
1946–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького коксохімічного заводу
ім. Кірова, м. Донецьк Донецької області. 236 од. зб., 1930–1940, 1943–
1991 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Торезької меблевої фабрики об’єднання
“Донецькмеблі” ім. 26-го з’їзду КПРС, м. Торез Донецької області.
25 од. зб., 1936–1940, 1972–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. Горького, м. Донецьк Донецької області. 47 од. зб., 1931–1941, 1946–1963 рр......................... 320
Первинна партійна організація Дзержинського шахтоуправління
тресту “Сталінмісцеввугілля”, м. Дзержинськ Сталінської області.
3 од. зб., 1939, 1940, 1953, 1954 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Дзержинської міської ради
народних депутатів, м. Дзержинськ Донецької області. 53 од. зб.,
1934–1939, 1946–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Дзержинської районної споживчої
спілки, м. Дзержинськ Сталінської області. 18 од. зб., 1937–1940,
1946–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Залізняньської сільради Дзержинського району Сталінської області. 18 од. зб., 1937–1940, 1944–1960 рр...320
Первинна партійна організація Центральної електричної станції Дзержинського району Сталінської області. 6 од. зб., 1935–1940 рр........ 320
Первинна партійна організація Дзержинського коксохімічного заводу, м. Дзержинськ Донецької області. 53 од. зб., 1932–1940, 1943–
1969 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. Артема виробничого
об’єднання “Дзержинськвугілля” Донецької області. 149 од. зб., 1931–
1940, 1944–1991 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Кривий Торець Донецької залізниці Дзержинського району Сталінської області. 17 од. зб., 1938–1940,
1943–1960 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №12-біс тресту “Дзержин
ськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 59 од. зб., 1931–1941,
1944–1970 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти ім. Ф.Е.Дзержинського виробничого об’єднання “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької
області. 140 од. зб., 1935–1940, 1943–1953, 1955–1990 рр................. 320
Первинна партійна організація Дзержинського міського вузла зв’язку,
м. Дзержинськ Донецької області. 18 од. зб., 1939, 1940, 1946–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Пролетар” Дзержинського
району Сталінської області. 17 од. зб., 1934–1940, 1944–1947 рр..... 320
Первинна партійна організація апарату Дзержинського міськкому
КПУ, м. Дзержинськ Донецької області. 31 од. зб., 1937–1940, 1944–
1964, 1976–1988 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Залізняньської РТС Дзержинського
району Сталінської області. 25 од. зб., 1935–1940, 1944–1960 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Правда”, с. Правдівка Костянтинівського району Донецької області. 27 од. зб., 1934–1940, 1947–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація обласного управління трудових резервів, м. Сталіно Сталінської області. 18 од. зб., 1943–1953 рр............ 320
Первинна партійна організація Дзержинського хлібокомбінату,
м. Дзержинськ Донецької області. 44 од. зб., 1934–1940, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Дзержинської районної ради депутатів трудящих, м. Дзержинськ Сталінської області.
29 од. зб., 1936–1940, 1944–1959 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Дзержинського відділення Держбанку, Будбанку й ощадкаси, м. Дзержинськ Донецької області. 24 од. зб.,
1939–1941, 1951–1979 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Дзержинської міської ради народних депутатів, м. Дзержинськ Донецької області. 56 од. зб., 1936–1940, 1944–1981 рр......................... 320
Первинна партійна організація Каранського кар’єру, сел. Мирне Тельманівського району Донецької області. 51 од. зб., 1951–1952, 1957,
1958, 1968–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація апарату тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 39 од. зб., 1936–1940, 1944–
1970 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Дзержинського змішторгу, м. Дзержинськ Сталінської області. 19 од. зб., 1937–1940, 1944–1953 рр.... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Воровського Дзержин
ського району Сталінської області. 9 од. зб., 1937–1940, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. “Диктатура праці” Новобахмутовської сільради Дзержинського району Сталінської області.
9 од. зб., 1936–1940, 1946–1949 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація Щербинівського залізничного відділу,
сел. Щербинівка Дзержинського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1934–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація птахофабрики “Щербинівська”, с. Зоря
Костянтинівського району Донецької області. 36 од. зб., 1935–1940,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Торецька” виробничого
об’єднання “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області.
98 од. зб., 1931–1940, 1944–1988 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Активіст” Дзержинського
району Сталінської області. 6 од. зб., 1935–1940, 1947–1950 рр....... 320
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Первинна партійна організація апарату Дзержинського управління
КДБ при Раді Міністрів УРСР по Донецькій області. 27 од. зб., 1939,
1940, 1943–1964 рр................................................................................ 320
*****
Первинна партійна організація Олександрівської сільради Дзержин
ського району Сталінської області. 2 од. зб., 1938–1940 рр............... 320
Первинна партійна організація Криворізького відділення “Сільгосптехніка”, с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області.
33 од. зб., 1930–1935, 1940, 1966–1987 рр........................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Добропільський”, сел. Світле Добропільського району Донецької області. 148 од. зб., 1923–1940,
1943–1957, 1963–1989 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Гришинської МТС, с. Гришине Сталінської області. 24 од. зб., 1930–1941, 1946–1957 рр............................. 320
Первинна партійна організація Криворізької сільради Добропільського району Сталінської області. 23 од. зб., 1923–1940, 1944–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Добропільського комбінату хлібопродуктів, м. Добропілля Донецької області. 28 од. зб., 1937–1940, 1946–
1957, 1965–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахти “Проходка”, м. Добропілля
Сталінської області. 6 од. зб., 1932, 1937–1941 рр.............................. 320
Первинна партійна організація Юр’ївської сільради Добропільського
району Сталінської області. 3 од. зб., 1936–1940 рр........................... 320
Первинна партійна організація Оріхівської сільради Сніжнянського
району Сталінської області. 2 од. зб., 1958, 1959 рр........................... 320
Первинна партійна організація виконкому Добропільської районної
ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області. 47 од. зб.,
1935–1940, 1943–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона зірка”, с. Криворіжжя Сталінської області. 13 од. зб., 1931, 1933–1940, 1949–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Добропілля Добропільського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1926–1940 рр......................... 320
Первинна партійна організація апарату Добропільського міськкому
КПУ, м. Добропілля Донецької області. 32 од. зб., 1935–1940, 1950,
1958–1981 рр.......................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Жовтневої сільради
Добропільського району Сталінської області. 11 од. зб., 1924–1926,
1936–1940, 1945–1949 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Ганнівської сільради Добропільського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1936–1941, 1945–1949 рр....... 320
Первинна партійна організація піщаного кар’єру Добропільського
району Донецької області. 2 од. зб., 1933–1936 рр............................. 320
Первинна партійна організація Шилівської сільради Добропільського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1936–1940, 1945–1947, 1955–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Новий Донбас” Добропільського району Сталінської області. 9 од. зб., 1934–1940, 1950 рр..... 320
Територіальна первинна партійна організація села Святогорівка Добропільського району Сталінської області. 17 од. зб., 1925–1940, 1945–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Добропільської міської ради народних
депутатів, м. Добропілля Донецької області. 59 од. зб., 1936–1940,
1949–1951, 1956–1988 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація “Південьелектромонтаж”, м. Маріуполь Сталінської області. 2 од. зб., 1940, 1941 рр............................... 320
Первинна партійна організація маслозаводу Олександрівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947, 1948, 1961 рр......................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Леніна Шиловської сільради Добропільського району Донецької області.
27 од. зб., 1946–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація міжрайонної шахти №17–18 ім. Червоної Армії Добропільського району Сталінської області. 2 од. зб., 1939,
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Добропільського народного суду і
прокуратури, м. Добропілля Донецької області. 12 од. зб., 1954–
1971 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ОДВКА Добропільського
району Сталінської області. 2 од. зб., 1938, 1939 рр........................... 320
Первинна партійна організація фінансово-банківських працівників
Добропільського району Сталінської області. 6 од. зб., 1937–1940,
1949, 1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красненської сільради Добропільського району Сталінської області. 8 од. зб., 1937–1940, 1946–1950 рр. 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Кірова, с. Вірівка Добропільського району Донецької області. 38 од. зб., 1932–1940, 1949–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Добропільського районного управління заготівель, м. Добропілля Сталінської області. 7 од. зб., 1937–1940,
1944–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Добропільської районної ради депутатів трудящих, м. Добропілля
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Первинна партійна організація шахтоуправління №8-9 “Комсомоль
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1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №33-біс Сніжнянського району
Сталінської області. 48 од. зб., 1928–1959 рр...................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Ударник” виробничого
об’єднання “Торезантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 111 од. зб.,
1923–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Рутченкове Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 62 од. зб., 1933–1981 рр............... 320
Первинна партійна організація “Донбасводтресту”, м. Сталіно
Сталінської області. 21 од. зб., 1934–1954 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Палацу культури ім. Франко, м. Донецьк Донецької області. 28 од. зб., 1937–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація райхарчоторгу Кіровського району міста Сталіно Сталінської області. 26 од. зб., 1936–1959 рр................... 320
Первинна партійна організація Рутченківської Центральної електростанції “Донпівнукренерго”, м. Сталіно Сталінської області.
10 од. зб., 1931–1940 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Кіровської районної ради
народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 52 од. зб., 1933–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Рутченківвугілля”, м. Донецьк
Донецької області. 29 од. зб., 1943–1967 рр........................................ 320
Первинна партійна організація шахти “Кіровська”, м. Донецьк Донецької області. 214 од. зб., 1930–1988 рр........................................... 320
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Первинна партійна організація 9-го відділення міліції, м. Сталіно
Сталінської області. 23 од. зб., 1939–1958 рр...................................... 320
Первинна партійна організація шахти №29 тресту “Рутченківвугілля”,
м. Донецьк Донецької області. 54 од. зб., 1930–1964 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахти №31 тресту “Сталінвугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 45 од. зб., 1924–1960 рр................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. Абакумова тресту “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 340 од. зб., 1938–1991 рр...320
Первинна партійна організація школи ФЗО №7, м. Сталіно Сталінської
області. 8 од. зб., 1936–1949 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація апарату Кіровського райкому КПУ,
м. Донецьк Донецької області. 48 од. зб., 1935–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахти №3-4 тресту “Сніжнянантрацит”, м. Сніжне Сталінської області. 22 од. зб., 1924–1953 рр.......... 320
Первинна партійна організація будівельників села Рутченкове,
м. Сталіно Сталінської області. 17 од. зб., 1930–1941 рр................... 320
Первинна партійна організація 6-го районного відділення міліції,
м. Сталіно Сталінської області. 31 од. зб., 1932–1958 рр................... 320
Первинна партійна організація інституту підвищення кваліфікації
інженерно-технічних працівників, м. Сталіно Сталінської області.
9 од. зб., 1931–1940 рр........................................................................... 320
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Первинна партійна організація Краснополянського заводу сільськогосподарських машин, с. Красна Поляна Великоновосілківського району
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Первинна партійна організація Старомлинівського відділення
“Сільгосптехніка”, с. Старомлинівка Великоновосілківського району
Донецької області. 52 од. зб., 1934–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація вузлового партійного комітету станції Мушкетове Донецької залізниці, м. Сталіно Сталінської області.
27 од. зб., 1936–1958 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Старомлинівської сільради Старомлинівка Великоновосілківського району Сталінської області.
19 од. зб., 1927–1957 рр......................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Новокаракуби Старомлинівського району Сталінської області. 11 од. зб., 1926–1931,
1936–1940, 1944, 1945 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Новопетрівської сільради Старомлинівського району Сталінської області. 35 од. зб., 1926–1931,
1936–1940, 1944–1953 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Старомлинівського районного відділення міліції МВС, с. Старомлинівка Старомлинівського району
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1944–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація міської лікарні №6 , м. Макіївка Донецької області. 44 од. зб., 1947–1978 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Старомлинівського районного комітету
КПУ Сталінської області. 11 од. зб., 1935–1940, 1943–1955 рр........ 320
Первинна партійна організація Єгорівської сільради Старомлинів
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Первинна партійна організація шахти №3/19, м. Сталіно Сталінської
області. 25 од. зб., 1930–1940 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація управління КДБ по Донецькій області,
м. Донецьк Донецької області. 242 од. зб., 1943–1973 рр.................. 320
Первинна партійна організація шахти №11-21 , м. Донецьк Донецької
області. 46 од. зб., 1926–1929, 1934–1940, 1943–1963 рр................... 320
Первинна партійна організація шахти №9 “Наклона”, м. Сталіно
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1948 рр.................................................................................................... 320
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1944–1959 рр.......................................................................................... 320
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1932–1940, 1943–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №19 Чистяківського району
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1932–1938, 1944–1946 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Сніжнянської районної
ради депутатів трудящих, м. Сніжне Сталінської області. 28 од. зб.,
1936–1940, 1943–1956 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №4 тресту “Сніжнянантрацит”,
м. Сніжне Сталінської області. 37 од. зб., 1924–1940, 1950–1959 рр... 320
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м. Сніжне Донецької області. 49 од. зб., 1933–1939, 1944–1964 рр. 320
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1963 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти “Київська” комбінату “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 75 од. зб., 1933–
1941, 1945, 1948–1974 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація Микитівського доломітного комбінату,
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1950 рр.................................................................................................... 320
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1940, 1948–1957 рр................................................................................ 320
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Первинна партійна організація редакції районної газети “Колгоспне поле” Андріївського району Сталінської області. 2 од. зб., 1939,
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. М. Горького, с. Благодатне
Андріївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1937–1939, 1946–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний удар” Яківлівської
сільради Андріївського району Сталінської області. 6 од. зб., 1931,
1932, 1936–1940 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Сергіївської сільради Слов’янського
району Донецької області. 54 од. зб., 1924–1931, 1946–1950, 1957–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Ямський”, м. Сіверськ Артемівського району Донецької області. 88 од. зб., 1929–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сіверського доломітного комбінату,
м. Сіверськ Артемівського району Донецької області. 106 од. зб., 1926–
1929, 1932–1941, 1944–1957, 1965–1985 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Каменського сільськогосподарського
технікуму, с. Каменка Ямського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1938–1941 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ямського райкому КПУ, сел. Яма
Сталінської області. 14 од. зб., 1939–1941, 1948–1959 рр.................. 320
Первинна партійна організація виконкому Ямської районної ради депутатів трудящих, м. Яма Сталінської області. 21 од. зб., 1939–1941,
1944–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Никифорівської сільради, с. Никифорівка Артемівського району Сталінської області. 22 од. зб., 1931–
1941, 1944–1957 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний партизан”, с. Никифорівка Артемівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, с. Васюківка Артемівського району Донецької області. 27 од. зб., 1939–1941, 1948–
1958, 1967–1977 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Серп і молот” Дзержин
ського району Сталінської області. 10 од. зб., 1938–1940, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Яківлівка
Ямського району Сталінської області. 6 од. зб., 1937–1941, 1948–1950
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Званівської сільради, с. Званівка
Ямського району Сталінської області. 17 од. зб., 1931–1941, 1944–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сіверського виробничого об’єднання
“Сільгосптехніка”, м. Сіверськ Донецької області. 45 од. зб., 1935–
1941, 1944–1959, 1967–1981 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Ямського
району Сталінської області. 12 од. зб., 1939, 1940, 1948–1957 рр..... 320
Первинна партійна організація Берестівської сільради Берестівка,
с. Берестівка Ямського району Сталінської області. 4 од. зб., 1936–
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація птахофабрики “Артемівська”, с. Яківлівка Артемівського району Донецької області. 47 од. зб., 1939–1941,
1945–1958, 1960-–1981 рр..................................................................... 320
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Первинна партійна організація Кіровської сільради Ямського району
Сталінської області. 6 од. зб., 1940, 1946–1953 рр.............................. 320
Первинна партійна організація Ямського районного уповноваженого
Міністерства заготівель, смт. Яма Ямського району Сталінської області. 9 од. зб., 1940, 1946–1955 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація Ямського районного відділення міліції
МВС, м. Яма Артемівського району Донецької області. 22 од. зб.,
1939–1941, 1943–1962 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петрівського, с. Петрів
ського Красноармійського району Донецької області. 36 од. зб., 1936–
1941, 1945–1957, 1965–1979 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація сінорадгоспу “Кочегарка”, м. Горлівка
Сталінської області. 5 од. зб., 1947–1952 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Червоне
Мар’їнського району Донецької області. 24 од. зб., 1929–1940, 1946–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Селидове Селидівського району Сталінської області. 19 од. зб., 1938–1940, 1946–
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сніжнянського райкому Всесоюзного ДТСААФ СРСР, м. Сніжне Сталінської області. 4 од. зб., 1958–
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №2, м. Дзержинськ
Донецької області. 19 од. зб., 1962–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Гірник” виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Селидіввугілля”, м. Селидове
Донецької області. 78 од. зб., 1938–1940, 1944–1987 рр.................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. М. Горького, с. Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області. 71 од. зб.,
1947–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Шлях Ілліча”, с. Миколаївка
Михайлівської сільради Красноармійського району Донецької області.
53 од. зб., 1938–1941, 1946–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьоного, с. Красне Селидівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1937–1940, 1946–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Хвиля революції” Молотовської сільради Селидівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1932–1940, 1947–1948 рр...................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Красненської сільради
Селидівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1939, 1940, 1944–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Карла Маркса, с. Олександрівка Галицинівської сільради Мар’їнського району Донецької області. 49 од. зб., 1938–1940, 1945–1961, 1963–1981 рр............................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ленінський шлях” , с. Петрівка Красноармійського району Донецької області. 35 од. зб., 1940,
1948–1960, 1965–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сувора, с. Новоселидівка
Мар’їнського району Донецької області. 39 од. зб., 1938–1940, 1946–
1961, 1963–1980 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Правда” Селидівської сільради Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1940, 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація “Підземгаз” Селидівського району
Сталінської області. 2 од. зб., 1939, 1940 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Селидівського експлуатаційного відділення “Сільенерго”, м. Селидове Донецької області. 15 од. зб., 1940,
1947–1950, 1954–1961 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. “Більшовик” Новотроїцької сільради Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1940,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Селидівської районної споживчої
спілки, м. Селидове Донецької області. 19 од. зб., 1939, 1940, 1944–
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Андріївка Великоновосілківського району Донецької області. 94 од. зб., 1939, 1940,
1945–1959, 1962–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова, сел. Селидове
Селидівського району Донецької області. 17 од. зб., 1939, 1940, 1946–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Селидівської
сільради Селидівського району Сталінської області. 10 од. зб., 1933–
1941, 1945–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Великоновосілківської районної лікарні, смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької
області. 44 од. зб., 1940, 1946–1948, 1963–1987 рр............................. 320
Первинна партійна організація промартілі “Червоний селянин” Селидівського району Сталінської області. 1 од. зб., 1939–1941 рр...... 320
Первинна партійна організація Селидівського хлібоприймального
пункту Мар’їнського партійного комітету Донецької області. 11 од. зб.,
1940, 1946–1952, 1963, 1964 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація Пустинської сільради Селидівського
району Сталінської області. 3 од. зб., 1940, 1941, 1945, 1946 рр....... 320
Первинна партійна організація шахти “Південна” виробничого
об’єднання “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області.
106 од. зб., 1933–1940, 1944–1989 рр................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янської дистанції сигналізації і
зв’язку, м. Слов’янськ Сталінської області. 23 од. зб., 1926–1928, 1936–
1940, 1951–1956 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Комсомольського рудоуправління Старобешівського району Донецької області. 156 од. зб., 1934–1941, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Політвідділ” Старобешів
ського району Сталінської області. 12 од. зб., 1934, 1935, 1940, 1941,
1946–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Старобешівського райфінвідділу,
смт.Старобешеве Донецької області. 26 од. зб., 1938–1940, 1944–
1972 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація сільського господарства виконкому
Старобешівської районної ради народних депутатів, смт. Старобешеве
Донецької області. 44 од. зб., 1939–1941, 1946–1953, 1965–1987 рр......320
Первинна партійна організація радгоспу №6, станція Бешеве Старобешівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1937–1940 рр..... 320
Первинна партійна організація Старобешівської районної споживчої
спілки, смт. Старобешеве Донецької області. 38 од. зб., 1934–1941,
1946–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Зоря”, с. Свободне Тельманівського району Донецької області. 47 од. зб., 1932–1940, 1946–
1953, 1957–1978 рр................................................................................ 320
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Первинна партійна організація Ворошиловської сільради Великоянисольського району Сталінської області. 8 од. зб., 1938–1941, 1945–
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Старобешівської ремонтно-тракторної
станції, смт. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області. 30 од. зб., 1934–1941, 1943–1960 рр........................................... 320
Первинна партійна організація села Стила Старобешівського району
Сталінської області. 22 од. зб., 1923, 1929, 1932–1941, 1945–1954 рр....320
Територіальна первинна партійна організація села Новокатеринівка
Старобешівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1932–1941,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьоного Новокатеринівської сільради Старобешівського району Сталінської області.
13 од. зб., 1937–1940, 1947–1954 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація технічного постачання тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Донецької області. 6 од. зб., 1961–1966
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу “Бешівський” Старобешівського району Донецької області. 15 од. зб., 1934–1941, 1960–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу “Гірник”, с. Комунарівка Старобешівського району Донецької області. 87 од. зб., 1933–1941,
1944–1952, 1960–1987 рр...................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Вознесенка Старобешівського району Сталінської області. 17 од. зб., 1938–1941, 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організації Каракубської МТС Старобешівського
району Сталінської області. 18 од. зб., 1936–1940, 1944–1958 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна Красненської сільради Селидівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1940–1941,
1947–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Каракубський”, с. Роздольне Старобешівського району Донецької області. 88 од. зб., 1934–1941,
1947–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Покровокірєєвської МТС, с. Покровокірєєве Старобешівського району Сталінської області. 34 од. зб.,
1933–1941, 1944–1957 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Старобешівської районної ради народних депутатів, смт. Старобешеве Донецької області.
52 од. зб., 1933–1941, 1943–1987 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація села Олександрівка Старобешівського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1922, 1923, 1933, 1944–1947 рр... 320
Первинна партійна організація 3-ї вагонної дільниці станції Волноваха
Сталінської області. 4 од. зб., 1952–1955 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Іванопільського дитячого будинку,
с. Іванопілля Костянтинівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1950–1955 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського ремонтно-механічного заводу, м. Костянтинівка Сталінської області. 3 од. зб., 1945–
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Каракубської сільради Старобешів
ського району Сталінської області. 3 од. зб., 1933, 1934, 1939–
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Культура” Старобешівського
району Донецької області. 15 од. зб., 1930–1939, 1946–1974 рр....... 320
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Первинна партійна організація Старобешівського районного відділення міліції, смт. Старобешеве Донецької області. 45 од. зб., 1933–1941,
1943–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Новоселівської сільради Старобешів
ського району Сталінської області. 9 од. зб., 1933–1940, 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будинку інвалідів Старобешівського
району Сталінської області. 5 од. зб., 1939, 1940, 1951–1961 рр....... 320
Первинна партійна організація Василівської сільради, с. Василівка
Старобешівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1933–1941,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація вогнетривкого заводу “Червона Зірка”
промислового об’єднання “Укрвогнеупорнеруд”, м. Дружківка Донецької області. 77 од. зб., 1931–1940, 1944–1986 рр......................... 320
Партком первинної партійної організації Костянтинівського заводу
скловиробів ім. 13-ти розстріляних робітників, м. Костянтинівка Донецької області. 467 од. зб., 1930–1940, 1944–1991 рр....................... 320
Партком первинної партійної організації Дзержинського машинобудівного заводу ім. Петровського, м. Дзержинськ Донецької області.
99 од. зб., 1930–1940, 1944–1990 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського вогнетривкого
заводу “Червоний Жовтень”, м. Костянтинівка Донецької області.
291 од. зб., 1929, 1933–1938, 1944–1991 рр......................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського районного управління
“Донбасводтресту”, м. Горлівка Донецької області. 27 од. зб., 1936–
1940, 1946–1962 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахти №9 “Підземгаз” комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 46 од. зб., 1937–1940,
1954–1970 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського управління внутрішніх
справ, м. Горлівка Донецької області. 76 од. зб., 1933–1941, 1943–1962,
1970–1985 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Солідарність Донбасу”, м. Горлівка Сталінської області. 14 од. зб., 1935–1940, 1944–
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова, м. Горлівка
Сталінської області. 10 од. зб., 1940–1941, 1947–1955 рр.................. 320
Первинна партійна організація шахти “Комсомолець” виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 117 од. зб., 1932–1941, 1943–1986 рр............................... 320
Первинна партійна організація шахти “Північна” комбінату “Дзержинськвугілля”, смт.Кірове міста Дзержинська Донецької області.
149 од. зб., 1933–1940, 1944–1990 рр................................................... 320
Первинна партійна організація 16-дистанції шляху станції Микитівка міста Горлівки Сталінської області. 49 од. зб., 1932–1940, 1943–
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського підприємства з постачання металовиробів “Донецькметалопостзбут” , м. Горлівка Донецької
області. 64 од. зб., 1934–1940, 1944–1986 рр....................................... 320
Первинна партійна організація вагонно-ремонтного пункту станції Микитівка міста Горлівки Сталінської області. 5 од. зб., 1943–
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка
Сталінської області. 37 од. зб., 1933–1940, 1944–1957 рр.................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 3 тресту
“Краматорськжитлобуд”, м. Слов’янськ Донецької області. 8 од. зб.,
1959–1966 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти №8 “Стара”, м. Горлівка
Сталінської області. 10 од. зб., 1928, 1937–1940 рр............................ 320
Первинна партійна організація Центральних електромеханічних майстерень тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка Донецької області.
26 од. зб., 1932–1940, 1946–1962 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Горлівський шахтар” Микитівського району міста Горлівки Сталінської області. 17 од. зб.,
1933–1940, 1945–1952 рр. .................................................................... 320
Первинна партійна організація Центрального мережного району “Донбасенерго”, м. Горлівка Донецької області. 59 од. зб., 1929, 1932–1940,
1944–1962 рр. ........................................................................................ 320
Первинна партійна організація Горлівського тресту їдалень, м. Горлівка Сталінської області. 6 од. зб., 1936–1940 рр................................... 320
Первинна партійна організація локомотивного депо станції Микитівка
Донецької залізниці, м. Горлівка Донецької області. 62 од. зб., 1935–
1940, 1943–1964, 1967–1972 рр. .......................................................... 320
Партійний комітет залізничного вузла станції Микитівка Донецької
залізниці, м. Горлівка Донецької області. 53 од. зб., 1937–1940, 1944–
1952, 1972–1977 рр. .............................................................................. 320
Первинна партійна організація шахти ім. Гаївого виробничого
об’єднання “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 135 од. зб.,
1930–1940, 1944–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Микитівка Донецької залізниці, м. Горлівка Донецької області. 53 од. зб., 1934–1940,
1943–1972 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №19-20 тресту “Горлівськвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 108 од. зб., 1929, 1930, 1933–1940,
1943–1986 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничого енергетичного об’єднання
“Донбасенерго”, м. Горлівка Донецької області. 129 од. зб., 1932–1940,
1943–1986 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація автобази Краматорського автотресту,
м. Горлівка Донецької області. 43 од. зб., 1953–1971 рр.................... 320
Первинна партійна організація Микитівського алебастрового комбінату, м. Горлівка Донецької області. 84 од. зб., 1933–1940, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Петровський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області. 1030 од. зб., 1943–1991 рр................................................................ 327
Первинна партійна організація шахти ім. Калініна виробничого
об’єднання “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 155 од. зб.,
1929–1941, 1945–1986 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського хлібокомбінату, м. Горлівка Донецької області. 21 од. зб., 1937–1940, 1947–1963 рр................ 320
Первинна партійна організація Лозовського рудника, м. Сталіно
Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1952 рр........................................ 320
Первинна партійна організація ртутного комбінату, м. Горлівка Донецької області. 171 од. зб., 1923–1940, 1943–1987 рр....................... 320
Первинна партійна організація Горлівського райкому вугільників,
м. Горлівка Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р................................ 320
Первинна партійна організація Слов’янського загальнотехнічного факультету українського заочного політехнічного інституту,
м. Слов’янськ Донецької області. 23 од. зб., 1960–1981 рр............... 320
Первинна партійна організація Слов’янської ДРЕС ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, м. Слов’янськ Донецької області. 60 од. зб., 1953–1960, 1964–1966, 1969–1988 рр....................... 320
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Первинна партійна організація Дронівської сільради Ямського району
Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр........................................ 320
Партійний комітет Горлівського машинобудівного заводу ім. Кірова,
м. Горлівка Донецької області. 760 од. зб., 1931–1941, 1943–
1990 рр.................................................................................................... 319
Первинна партійна організація шахтоуправління ім. Комсомолу
України виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 116 од. зб., 1933–1940, 1945–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Кондратівка” тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 45 од. зб., 1929, 1933–1940,
1944–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація залізничного вузла станції Микитівка
Донецької залізниці , м. Горлівка Донецької області. 103 од. зб., 1932–
1940, 1943–1986 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Горлівської центральної електростанції №1 “Донбасенерго”, м. Горлівка Сталінської області. 13 од. зб.,
1931–1940, 1944–1948 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація служби зв’язку станції Микитівка,
м. Горлівка Сталінської області. 8 од. зб., 1937–1941, 1945–
1946 рр.................................................................................................... 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Калінінської торгової бази Горлівського харчоторгу, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1937–
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Підземгаз” тресту
“Калінінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 26 од. зб., 1935–
1940, 1944–1953 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання Волноваського відділення Донецької залізниці, м. Волноваха Донецької
області. 22 од. зб., 1950–1961 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівської міської прокуратури,
м. Горлівка Донецької області. 46 од. зб., 1936–1940, 1943–1973, 1976–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Димитрівської геологорозвідувальної
експедиції, м. Димитров Красноармійського району Донецької області. 30 од. зб., 1964–1981 рр.................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівської міської профради, м. Горлівка Донецької області. 3 од. зб., 1934–1936 рр................................. 320
Первинна партійна організація радгоспу “1 Травня”, сел. Новолуган
ське Артемівського району Донецької області. 94 од. зб., 1933–1940,
1945–1957, 1965–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація сільради шахти ім. Калініна, м. Горлівка Сталінської області. 17 од. зб., 1933–1940 рр................................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського аероклубу, м. Костянтинівка Сталінської області. 3 од. зб., 1937–1939 рр.................... 320
Первинна партійна організація Микитівського управління з постачання продукції, м. Горлівка Донецької області. 51 од. зб., 1937–1940,
1944–1952, 1961–1963, 1968–1974, 1981–1986 рр.............................. 320
Первинна партійна організація Горлівського м’ясокомбінату, м. Горлівка Сталінської області. 11 од. зб., 1937–1940, 1946–1952 рр........ 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Молотова відділу робітничого постачання Горлівського азотно-тукового заводу, м. Горлівка
Сталінської області. 18 од. зб., 1934–1940, 1947–1954 рр.................. 320
Первинна партійна організація Зайцівської сільради, сел. Зайцеве міста
Горлівки Донецької області. 32 од. зб., 1936–1940, 1945–1964 рр.......320
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Первинна партійна організація радгоспу “Микитівський”, с. Дружба
Костянтинівського району Донецької області. 41 од. зб., 1933–1940,
1944–1980 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського аероклубу, м. Горлівка
Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р.................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому Горлівської міської ради депутатів трудящих, м. Горлівка Сталінської області. 5 од. зб., 1935–1940 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація Донбаського підприємства тресту техніки безпеки, м. Горлівка Сталінської області. 3 од. зб., 1938–1940 рр. 320
Первинна партійна організація управління механізації №5 тресту
“Будмеханізація” комбінату “Донецькжитлобуд”, м. Красноармійськ
Донецької області. 15 од. зб., 1958–1978 рр........................................ 320
Первинна партійна організація апарату Горлівського міського комітету КПУ, м. Горлівка Донецької області. 57 од. зб., 1935–1941, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Краснолиманська” ім. 50-річчя
Великої Жовтневої соціалістичної революції виробничого об’єднання
по видобутку вугілля “Красноармійськвугілля”, м. Родинське Красноармійського району Донецької області. 70 од. зб., 1961–1989 рр...... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Калініна, м. Горлівка
Сталінської області. 18 од. зб., 1934–1940, 1946–1957 рр.................. 320
Первинна партійна організація Горлівського міського вузла зв’язку,
м. Горлівка Донецької області. 76 од. зб., 1932–1941, 1946–1986 рр......320
Первинна партійна організація Горлівської торгової бази “Сталінплодоовочеторгу”, м. Горлівка Сталінської області. 2 од. зб., 1940,
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, м. Артемівськ
Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського шахтобудмонтажного управління №2 тресту “Сталіншахтобудмонтаж”, м. Красноармійськ Донецької області. 40 од. зб., 1956–1987 рр............................ 320
Первинна партійна організація головного підприємства Горлівського
виробничого швейного об’єднання, м. Горлівка Донецької області.
58 од. зб., 1963–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Трудівська Донецької залізниці,
м. Горлівка Сталінської області. 35 од. зб., 1935–1940, 1943–1959 рр.......320
Первинна партійна організація трамвайного управління Горлівського
комунального господарства, м. Горлівка Донецької області. 45 од. зб.,
1935–1940, 1952, 1953, 1956, 1958–1985 рр......................................... 320
Первинна партійна організація Новгородської сільради Дзержинського району Донецької області. 37 од. зб., 1934–1940, 1944–1981 рр... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Слов’янської міської ради народних депутатів, м. Слов’янськ Донецької області. 77 од. зб., 1923–1940, 1943–1950, 1953–1981 рр............. 320
Первинна партійна організація Амвросіївської школи ФЗН №31,
м. Амвросіївка Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр............. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний партизан”
Слов’янського району Сталінської області. 3 од. зб., 1937–1940 рр....320
Первинна партійна організація Новогорлівського харчоторгу, м. Горлівка Сталінської області. 6 од. зб., 1936–1941 рр.............................. 320
Політичний відділ обласного військкомату, м. Донецьк Донецької області. 505 од. зб., 1939–1941, 1944–1986 рр......................................... 322
Первинна партійна організація колгоспу ім. 21-го з’їзду КПРС, с. Маринівка Шахтарського району Донецької області. 111 од. зб., 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація будівельного управління №5 тресту
“Красноармійськжитлобуд”, м. Красноармійськ Донецької області.
18 од. зб., 1956–1978 рр......................................................................... 320
Новоазовський районний комітет ЛКСМУ, м. Новоазовськ Донецької
області. 678 од. зб., 1919–1940, 1943–1991 рр..................................... 325
Первинна партійна організація залізничого відділу станції “Промивна” Північно-Донецької залізниці, м. Горлівка Сталінської області.
3 од. зб., 1937–1940 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація збагачувальної фабрики, м. Горлівка
Сталінської області. 4 од. зб., 1940, 1949, 1950 рр.............................. 320
Первинна партійна організація Горлівської міської ради “Осовіахіма”,
м. Горлівка Сталінської області. 3 од. зб., 1937–1940 рр.................... 320
Первинна партійна організація залізничної лікарні станції Слов’янськ
Донецької області. 52 од. зб., 1937, 1938, 1944–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація Артемівської автороти “Союззаготтранс”, м. Артемівськ Сталінської області. 5 од. зб., 1949–1952 рр. 320
Первинна партійна організація кооперативної артілі, м. Горлівка
Сталінської області. 2 од. зб., 1940 р.................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янської мережної дільниці “Донбасенерго”, м. Слов’янськ Сталінської області. 16 од. зб., 1939, 1947–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Шахтар”, с. Шахтарське
Великоновосілківського району Донецької області. 139 од. зб., 1940,
1944–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Перебудова”, с. Перебудова
Великоновосілківського району Донецької області. 71 од. зб., 1932–
1941, 1946–1948, 1951–1981 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Улаклицьке
Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1939–
1941, 1947–1957 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація редакції газети “Ленінський шлях” Великоновосілківського району Донецької області. 10 од. зб., 1939, 1940,
1947–1962 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Багатир Великоновосілківського
району Сталінської області. 11 од. зб., 1923–1928, 1931–1936, 1944–
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Донбас”, с. Шевченко Великоновосілківського району Донецької області. 67 од. зб., 1935–1941,
1945–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона Армія”, с. Велика Новосілка Великоновосілківського району Сталінської області.
10 од. зб., 1935–1941, 1946–1949 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація районного об’єднання “Сільгосптехніка”, Великоновосілківський район Донецької області. 74 од. зб., 1934–
1941, 1944–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація районного виробничого об’єднання
по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, Великоновосілківський район Донецької області. 11 од. зб., 1935–1941,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, с. Федорівка
Великоновосілківського району Сталінської області. 21 од. зб., 1936–
1941, 1945–1958 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Родіна” Великоновосілківського
району Донецької області. 99 од. зб., 1937–1941, 1944–1987 рр.............320
Докучаєвський промислово-виробничий партійний комітет КПУ,
м. Докучаєвськ Донецької області. 52 од. зб., 1962–1964 рр............. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Куйбишева, с. Улакли Великоновосілківського району Донецької області. 48 од. зб., 1940, 1941,
1947–1949, 1962–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Герзамет” Великоновосілківського району Сталінської області. 9 од. зб., 1938–1941, 1944–
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Хрущьову Великоновосілківського району Сталінської області. 25 од. зб., 1930–1941, 1946–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Перемога”, с. Федорівка Великоновосілківського району Сталінської області. 9 од. зб., 1936–1941,
1946–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація фінансово-банківських працівників
Великоновосілківського району Донецької області. 30 од. зб., 1936–
1941, 1944–1964 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона квитка”, с. Времівка Великоновосілківського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939–
1941, 1945–1948 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Жовтень” Свердловської сільради Великоновосілківського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1935–1941, 1945–1949 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Карла Маркса Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1937–1941,
1944–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу №8 “Забойщик”, сел. Розлив
Великоновосілківського району Донецької області. 55 од. зб., 1939–
1941, 1946–1949, 1965–1981 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Гігант” Костянтинопіль
ської сільради Великоновосілківського району Сталінської області.
16 од. зб., 1937–1941, 1944–1957 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Малоянисольської сільради Великоновосілківського району Сталінської області. 15 од. зб., 1936–1941,
1945–1948 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Великоновосілківського району Сталінської області. 11 од. зб., 1936–1940,
1947–1957 рр.......................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Великоянисольської автоколони, сел.
Великий Янисоль Сталінської області. 3 од. зб., 1938–1941 рр........ 320
Первинна партійна організація Малоянисольської МТС Великоновосілківського району Сталінської області. 14 од. зб., 1933–1940,
1944–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний багатир” Великоновосілківського району Сталінської області. 17 од. зб., 1932–1941,
1944–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ленінської сільради Добропільського
району Сталінської області. 6 од. зб., 1931–1940 рр........................... 320
*****
Первинна партійна організація села Зачатівка Старомлинівського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1935–1940, 1944–1949 рр....... 320
Первинна партійна організація обласного виробничо-технічного управління зв’язку, м. Донецьк Донецької області. 102 од. зб., 1933–1941,
1943–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Щербинівської сільради міста Дзержинська Донецької області. 30 од. зб., 1934–1939, 1945–1978 рр..... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. газети “Правда”, м. Дзержинськ Сталінської області. 4 од. зб., 1939, 1940, 1946–1950 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Воля” Дзержинського району Сталінської області. 6 од. зб., 1937–1940, 1947–1949 рр............... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Карла Лібкнехта Дзержинського району Сталінської області. 6 од. зб., 1940, 1946–1951 рр....320
Первинна партійна організація міської лікарні ім. В. І. Леніна, м. Дзержинськ Донецької області. 63 од. зб., 1945–1988 рр........................... 320
Первинна партійна організація “Головкінопрокат”, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1930–1940 рр............................................ 320
*****
Первинна партійна організація обласного книготоргівельного об’єднання держвидавництва, м. Сталіно Сталінської області.
14 од. зб., 1934–1940 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Новоцегельного заводу, м. Сталіно
Сталінської області. 4 од. зб., 1935–1939 рр........................................ 320
Первинна партійна організація райпромкомбінату Калінінського району міста Сталіно Сталінської області. 15 од. зб., 1940, 1941, 1945–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Донецькжитлобуд”, м. Донецьк
Донецької області. 65 од. зб., 1940, 1944–1981 рр.............................. 320
Первинна партійна організація шахти ім. Кисельова виробничого
об’єднання по видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 151 од. зб., 1937–1941, 1949–1987 рр....................... 320
Первинна партійна організація Центральної збагачувальної фабрики
шахти ім. Кисельова виробничого об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 62 од. зб., 1935–1941, 1951–1981 рр.............. 320
Первинна партійна організація апарату виробничого об’єднання по
видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області.
118 од. зб., 1932–1941, 1943–1987 рр................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Об’єднана” виробничого
об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 106 од. зб.,
1926–1941, 1951–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Фомінське” виробничого об’єднання “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької
області. 80 од. зб., 1933–1940, 1946–1986 рр....................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Торезької міської ради народних депутатів, м. Торез Донецької області. 93 од. зб., 1933, 1935–
1941, 1943–1989 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахти №16 Чистяківського району
Сталінської області. 17 од. зб., 1926–1930, 1932–1941 рр.................. 320
*****
Первинна партійна організація шахти №3 “біс” виробничого об’єднання
по видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області.
121 од. зб., 1930–1941, 1943–1987 рр................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Шахтарське” виробничого об’єднання по видобутку антрациту “Шахтарськантрацит”,
м. Шахтарськ Донецької області. 112 од. зб., 1930–1941, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 6-го воєнізованого гірничорятувального загону, м. Торез Донецької області. 71 од. зб., 1933–1941, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Центральної збагачувальної фабрики “Сердитянська” виробничого об’єднання “Шахтарськантрацит”,
м. Шахтарськ Донецької області. 40 од. зб., 1955–1981 рр................ 320

№ П–1566
№ П–1567
№ П–1568
№ П–1569
№ П–1570
№ П–1571
№ П–1572
№ П–1573
№ П–1574
№ П–1575
№ П–1576
№ П–1577
№ П–1578
№ П–1579
№ П–1580
№ П–1581
№ П–1582
№ П–1583
№ П–1584
№ П–1585

810

Первинна партійна організація пункту технічного обслуговування станції Дронове Донецької залізниці, м. Торез Донецької області.
77 од. зб., 1931–1941, 1944–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійського управління механізації тресту “Краснормійськшахтобуд”, м. Красноармійськ Донецької
області. 15 од. зб., 1958–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №24-25 Чистяківського району
Донецької області. 12 од. зб., 1928–1935 рр........................................ 320
Первинна партійна організація районної ради станції Чистякове Південно-Донецької залізниці Сталінської області. 43 од. зб., 1927–1941,
1944–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №21 Чистяківського району
Сталінської області. 64 од. зб., 1924–1941, 1944–1954 рр.................. 320
Первинна партійна організація головних електромеханічних майстерень шахти “Червона Зірка”, м. Чистякове Сталінської області.
14 од. зб., 1930–1941 рр......................................................................... 320
Вузловий партійний комітет станції Дронове Північно-Донецької залізниці Чистяківського району Сталінської області. 14 од. зб., 1937–
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Шахтарського ремонтно-механічного
заводу виробничого об’єднання “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ
Донецької області. 53 од. зб., 1934–1941, 1946–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація станції Дронове Південно-Донецької
залізниці Чистяківського району Сталінської області. 9 од. зб., 1932–
1941, 1955–1957 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація народного суду, юристконсультації, нотаріальної контори, м. Торез Донецької області. 37 од. зб., 1935–1940,
1944–1975 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. Чапаєва виробничого
об’єднання “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області.
98 од. зб., 1926, 1933–1941, 1944–1986 рр........................................... 320
Первинна партійна організація станції “Воскресенська” Північно-Донецької залізниці Чистяківського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1930–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. Лутугіна виробничого
об’єднання по видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 135 од. зб., 1928–1941, 1944–1987 рр....................... 320
Первинна партійна організація районної ради шахти “Червона Зірка”, м. Чистякове Сталінської області. 25 од. зб., 1935–1941, 1944–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №4 тресту
“Донецькдорбуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 14 од. зб.,
1963–1974 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійського заводу “Металіст”
Донецького обласного управління місцевої промисловості, м. Красноармійськ Донецької області. 16 од. зб., 1966–1981 рр........................ 320
Первинна партійна організація середньої школи №3, м. Красноармійськ Донецької області. 15 од. зб., 1965–1981 рр.................................. 320
Територіальна первинна партійна організація м. Чистякове Сталінської
області. 4 од. зб., 1939–1941 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація Чистяківської швейно-взуттєвої фабрики, м. Чистякове Сталінської області. 5 од. зб., 1939–1941 рр....... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Краснолиманська” виробничого
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Первинна партійна організація авторембази тресту “Шахтовідбудова”,
м. Чистякове Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр................. 320
Первинна партійна організація шахти №24, м. Чистякове Донецької
області. 5 од. зб., 1932–1935 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація Красноармійського шахтопрохідницького управління по буравленню стовбурів і шпар, м. Красноармійськ
Донецької області. 9 од. зб., 1966–1974 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №6 тресту
“Красноармійськжитлобуд”, м. Красноармійськ Донецької області.
28 од. зб., 1956–1978 рр......................................................................... 320
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1941, 1944–1988 рр................................................................................ 320
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“Чистяківмісцеввугілля”, м. Чистякове Сталінської області. 11 од. зб.,
1949–1958 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація вантажно-транспортного відділу виробничого об’єднання по видобутку антрациту “Торезантрацит”,
м. Торез Донецької області. 65 од. зб., 1937–1941, 1944–1981 рр..... 320
Первинна партійна організація Чистяківського відділення держбанку, м. Чистякове Сталінської області. 23 од. зб., 1935–1941, 1945–
1960 рр.................................................................................................... 320
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с. Катик Катиківського району Сталінської області. 19 од. зб., 1930–
1941, 1946–1949 рр................................................................................ 320
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Первинна партійна організація шахти “Київська” виробничого
об’єднання по видобутку антрациту “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 90 од. зб., 1924–1930, 1946–1986 рр........ 320
Первинна партійна організація міського відділу внутрішніх справ виконкому Торезької міської ради народних депутатів, м. Торез Донецької області. 77 од. зб., 1924, 1935–1941, 1943–1981 рр....................... 320
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1941, 1945–1951 рр................................................................................ 320
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Донецької області. 20 од. зб., 1958–1981 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація Чистяківського гірничого робітфаку,
м. Чистякове Сталінської області. 8 од. зб., 1934–1941 рр................. 320
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Первинна партійна організація Чистяківського тресту їдалень, м. Чистякове Сталінської області. 17 од. зб., 1933–1941 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Красноармійської філії Донецького політехнічного інституту, м. Красноармійськ Донецької області.
21 од. зб., 1961–1981 рр......................................................................... 320
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1957–1970 рр.......................................................................................... 320
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2 од. зб., 1939, 1940 рр........................................................................... 320
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Первинна партійна організація міського промислового училища,
м. Чистякове Сталінської області. 9 од. зб., 1932–1940, 1946 рр....... 320
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Сталінської області. 2 од. зб., 1949–1951 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійської реалізаційної бази
хлібопродуктів, м. Красноармійськ Сталінської області. 26 од. зб.,
1935–1940, 1946–1960 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація Краснолиманського лінійного відділення Північно-Донецької залізниці районного комітету міліції НКВС.
7 од. зб., 1935–1940, 1944 рр................................................................. 320
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82 од. зб., 1928–1940, 1944–1987 рр..................................................... 320
*****
Територіальна первинна партійна організація села Гришине Красноармійського району Сталінської області. 25 од. зб., 1922–1940, 1944–
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*****
Первинна партійна організація Красноармійської школи гірничопромислового училища, м. Красноармійськ Сталінської області. 7 од. зб.,
1935–1940 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація при Новодонбаській рудраді Красноармійського району Сталінської області. 24 од. зб., 1935–1941, 1944–
1954 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Донбас”, с. Гришине Красноармійського району Донецької області. 92 од. зб., 1934–1940, 1948–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти №5/6 ім. Димитрова Красноармійського району Сталінської області. 3 од. зб., 1940, 1941 рр......... 320
Первинна партійна організація Донпаливторгу, м. Красноармійськ
Красноармійського району Сталінської області. 2 од. зб., 1939, 1940
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Первинна партійна організація шахти №3 тресту “Красноармій
ськвугілля”, м. Красноармійськ Сталінської області. 40 од. зб., 1924–
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ського району Сталінської області. 25 од. зб., 1931–1940, 1945–
1952 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація 5-го паровозного відділення станції
Красноармійськ, м. Красноармійськ Сталінської області. 6 од. зб.,
1940, 1944–1947 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського районного фінвідділу, м. Красноармійськ Сталінської області. 20 од. зб., 1932–1940,
1944–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація резерву провідників станції Красний
Лиман Північно-Донецької залізниці, м. Красний Лиман Сталінської
області. 8 од. зб., 1937–1940, 1948–1951 рр......................................... 320
Первинна партійна організація 1-ї будівельно-відбудовної дільниці
станції Красний Лиман Північно-Донецької залізниці, м. Красний Лиман Сталінської області. 15 од. зб., 1932–1938, 1948–1949 рр.......... 320
Первинна партійна організація Красноармійського районного виробничого об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського
господарства, м. Красний Лиман Донецької області. 64 од. зб., 1935–
1940, 1946–1958, 1964–1987 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова, с. Крива
Лука Краснолиманського району Сталінської області. 14 од. зб., 1935–
1940 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу “Нове життя”, с. Карпівка Краснолиманського району Сталінської області. 4 од. зб., 1938–
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Дзержинець” Краснолиманського району Сталінської області. 10 од. зб., 1939, 1940, 1948–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація машино-колійної станці ПівденноДонецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 49 од. зб.,
1936–1941, 1943–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійської міжколгоспної будівельної організації Красноармійського району Донецької області.
27 од. зб., 1962–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Краснолиманської міської
ради народних депутатів, м. Красний Лиман Донецької області. 59 од.
зб., 1939, 1940, 1944–1987 рр................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійської пересувної механізованої колони №107 тресту “Донецьксільбуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 19 од. зб., 1966–1980 рр............................................. 320
Первинна партійна організація апарату міськкому КПУ, м. Красний
Лиман Донецької області. 43 од. зб., 1936–1940, 1946–1980 рр........ 320
Первинна партійна організація Щуровської сільради Краснолиман
ського району Сталінської області. 8 од. зб., 1936–1940, 1948–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Закітнянської сільради Краснолиман
ського району Сталінської області. 12 од. зб., 1928–1940 рр............. 320
Первинна партійна організація редакції газети “За темпи”, м. Красний
Лиман Донецької області. 22 од. зб., 1936–1940, 1946–1962 рр........ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Радянська Україна”, м. Селидове Донецької області. 41 од. зб., 1965–1981 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Тернівське Краснолиманського району Сталінської області. 9 од. зб., 1946–
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Лиман” Краснолиманської сільради Красноармійського району Сталінської області.
6 од. зб., 1938–1940, 1944–1950 рр....................................................... 320
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Первинна партійна організація радгоспу “Красноармійський”, с. Перше Травня Красноармійського району Донецької області. 18 од. зб.,
1964–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Транспортник” Красноармійського району Сталінської області. 4 од. зб., 1940, 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи робочої молоді № 3,
м. Горлівка Донецької області. 5 од. зб., 1955–1961 рр...................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Фрунзе, с. Тернове Краснолиманського району Донецької області. 72 од. зб., 1940, 1946–1960,
1964–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація електропідстанції станції Красний
Лиман Донецької залізниці, м. Красний Лиман Сталінської області.
14 од. зб., 1940, 1948–1960 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Молочний”, с. Рівне Красноармійського району Донецької області. 65 од. зб., 1964–1981 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу 40 років Жовтня, с. Зелена
Доліна Краснолиманського району Сталінської області. 13 од. зб.,
1939, 1940, 1948–1959 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний хлібороб”,
сел. Дробишеве Краснолиманського району Сталінської області.
4 од. зб., 1938–1941, 1949–1951 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація села Терни Сталінської області.
16 од. зб., 1928–1940, 1944–1946 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №36, м. Жданов
Сталінської області. 9 од. зб., 1940, 1941, 1950–1956 рр.................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Росія”, с. Торcьке Краснолиманського району Донецької області. 45 од. зб., 1940, 1941, 1945–1956,
1962–1981 рр.......................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Кірова Краснолиманського району Сталінської області. 14 од. зб., 1946–1958 рр...... 320
Первинна партійна організація Краснолиманського кар’єроуправління,
м. Красний Лиман Донецької області. 24 од. зб., 1965–1981 рр........ 320
Первинна партійна організація шляхового ремонтно-механічного заводу станції Красний Лиман Північно-Донецької залізниці, м. Красний Лиман Сталінської області. 3 од. зб., 1938–1940 рр.................... 320
Первинна партійна організація Ямпільського піщаного кар’єру “Головбудіндустрії”, сел. Ямпіль Краснолиманського району Донецької області. 2 од. зб., 1966, 1967 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація Ярівської сільради Краснолиманського
району Сталінської області. 7 од. зб., 1935–1940, 1946–1950 рр....... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського тресту їдалень і
ресторанів, м. Костянтинівка Донецької області. 46 од. зб., 1936–1941,
1963–1981 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація фінансово-банківських працівників,
м. Красний Лиман Донецької області. 13 од. зб., 1946–1962 рр........ 320
Первинна партійна організація Дібровської сільради Краснолиман
ського району Сталінської області. 3 од. зб., 1939–1941 рр............... 320
Первинна партійна організація прокуратури, м. Красний Лиман Донецької області. 33 од. зб., 1934, 1939, 1940, 1944–1981 рр............... 320
Первинна партійна організація Краснолиманського консервного заводу, м. Красний Лиман Донецької області. 25 од. зб., 1964–1981 рр. 320
Первинна партійна організація обласного штабу місцевої протиповітряної оборони, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1940,
1955–1959 рр........................................................................................... 320
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Первинна партійна організація міського промислового училища
ім. Куйбишева, м. Макіївка Сталінської області. 8 од. зб., 1935–
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського міського управління
житлового господарства, м. Артемівськ Сталінської області. 13 од. зб.,
1926–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Прапор Леніна”, с. Калинове Костянтинівського району Донецької області. 35 од. зб., 1935–1940,
1946–1953, 1968–1980 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Никифорівської неповної середньої
школи, с. Никифорівка Ямського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1946–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу ім. Куйбишева, м. Жданов
Сталінської області. 80 од. зб., 1930, 1936–1938, 1943–1953 рр........ 320
Первинна партійна організація радгоспу “Центральний “ №1 Єнакієвського району Сталінської області. 6 од. зб., 1938–1940, 1947–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького радгоспу-технікуму
Мар’їнського району Донецької області. 70 од. зб., 1934–1941, 1944–
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “День врожаю”, с. Краснолиманське Красноармійського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1936–1940, 1944–1950 рр...................................................................... 320
Горлівський міський комітет ЛКСМУ, м. Горлівка Донецької області.
575 од. зб., 1924–1941, 1943–1990 рр................................................... 326
Комітет ЛКСМУ Горлівського машинобудівного заводу ім. Кірова,
м. Горлівка Донецької області. 179 од. зб., 1936–1940, 1961–
1990 рр.................................................................................................... 328
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Первинна партійна організація Краснолиманської міжгосподарської
колгоспно-будівельної організації, м. Красний Лиман Донецької області. 17 од. зб., 1959–1981 рр............................................................... 320
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*****
Волноваський райком ЛКСМУ, м. Волноваха Донецької області.
1039 од. зб., 1924, 1925, 1928–1930, 1934–1941, 1943–1991 рр......... 325
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*****
*****
Володарський районний комітет ЛКСМУ, смт.Володарське Донецької
області. 719 од. зб., 1925, 1930, 1935–1941, 1943–1991 рр................. 325
Первинна партійна організація театру ім. О.С. Пушкіна, м. Костянтинівка Сталінської області. 5 од. зб., 1944–1948 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського комуністичного робітфаку, м. Костянтинівка Донецької області. 3 од. зб., 1934,
1935 рр.................................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ шахти ім. Румянцева, м. Горлівка Донецької області.
50 од. зб., 1935–1941, 1968–1990 рр..................................................... 329
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*****
*****
*****
*****
*****
*****
Ольгинський районний комітет ЛКСМУ, сел. Ольгинка Сталінської
області. 126 од. зб., 1935–1940, 1943–1959 рр..................................... 325
Ленінський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області.
1162 од. зб., 1936–1941, 1943–1992 рр................................................. 327
Харцизький міський комітет ЛКСМУ, м. Харцизьк Донецької області.
1151 од. зб., 1924–1940, 1943–1991 рр................................................. 327
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Первинна партійна організація радгоспу “Дружківський”, село Дружківка Костянтинівського району Донецької області. 42 од. зб., 1923,
1924, 1931–1934, 1937–1939, 1965–1987 рр........................................ 320
*****
Дзержинський міський комітет ЛКСМУ, м. Дзержинськ Донецької області. 1009 од. зб., 1936–1940, 1943–1992 рр....................................... 327
*****
*****
Куйбишевський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області. 1355 од. зб., 1935–1941, 1943–1991 рр....................................... 327
*****
*****
*****
Великоновосілківський комітет ЛКСМУ колгоспно-радгоспного управління, сел. Велика Новосілка Донецької області. 979 од. зб., 1923–
1928, 1931, 1933–1941, 1943–1991 рр................................................... 325
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Шахтарський міський комітет ЛКСМУ, м. Шахтарськ Донецької області. 1290 од. зб., 1936–1940, 1943–1991 рр....................................... 327
Слов’янський міський комітет ЛКСМУ, м. Слов’янськ Донецької області. 2395 од. зб., 1933–1941, 1943–1987 рр....................................... 327
Слов’янський районний комітет ЛКСМУ, м. Слов’янськ Донецької області. 732 од. зб., 1923–1928, 1934–1941, 1943–1988 рр..................... 326
Первинна партійна організація райтрансторгхарчу, сел. Волноваха
Сталінської області. 3 од. зб., 1939–1941 рр........................................ 320
Тельманівський районний комітет ЛКСМУ, смт.Тельманове Донецької
області. 1046 од. зб., 1934–1941, 1943–1992 рр................................... 326
Першотравневий районний комітет ЛКСМУ, смт.Першотравневе Донецької області. 426 од. зб., 1925, 1926, 1928–1931, 1938–1940, 1943–
1988 рр.................................................................................................... 325
Осередок КП(б)У Маріупольського міського відділу соціального забезпечення, м. Маріуполь Донецької області. 4 од. зб., 1931–1933 рр...320
Осередок КП(б)У Новоселівської сільради, с. Новоселівка Маріупольського району Донецької області. 7 од. зб., 1931–1934 рр................. 320
Осередок КП(б)У відділу соціального виховання, м. Маріуполь Донецької області. 2 од. зб., 1932, 1933 рр............................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського міського суду і прокуратури, м. Жданов Донецької області. 48 од. зб., 1931–1941, 1943–1960,
1971–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Маріупольської автобази “Донтранс”,
м. Маріуполь Донецької області. 5 од. зб., 1931–1934, 1936 рр........ 320
Первинна партійна організація Маріупольського міського відділу
НКВС, м. Маріуполь Донецької області. 10 од. зб., 1927–1930, 1933–
1938 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського трамвайно-тролейбусного управління, м. Жданов Донецької області. 68 од. зб., 1932–1941,
1946–1964, 1971–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського кінотеатру “Перемога”,
м. Жданов Донецької області. 15 од. зб., 1931–1933, 1956–1962 рр. 320
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Осередок КП(б)У Маріупольського зоотехнікуму, м. Маріуполь Донецької області. 2 од. зб., 1932, 1933 рр............................................... 320
*****
*****
Єнакієвський районний комітет ЛКСМУ, м. Єнакієве Сталінської області. 125 од. зб., 1924–1928, 1943–1951 рр......................................... 325
Комітет ЛКСМУ Єнакієвського металургійного заводу, м. Єнакієве
Донецької області. 350 од. зб., 1938–1940, 1955–1989 рр.................. 328
Первинна партійна організація міського ПТУ №2, м. Жданов Донецької області. 21 од. зб., 1961–1978 рр..................................................... 320
*****
*****
*****
Первинна партійна організація Ждановського спецуправління №1
тресту “Донбасдомнаремонт”, м. Жданов Донецької області. 17 од. зб.,
1962–1974 рр.......................................................................................... 320
Єнакієвський міський комітет ЛКСМУ, м. Єнакієве Донецької області.
1670 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр................................................. 327
Первинна партійна організація Маріупольського будуправління “Південьдомремонт”, м. Маріуполь Сталінської області. 1 од. зб., 1944,
1945 рр.................................................................................................... 320

№ П–1819
№ П–1820
№ П–1821
№ П–1822
№ П–1823
№ П–1824
№ П–1825
№ П–1826
№ П–1827
№ П–1828
№ П–1829
№ П–1830
№ П–1831
№ П–1832
№ П–1833
№ П–1834
№ П–1835
№ П–1836
№ П–1837
№ П–1838
№ П–1839
№ П–1840
№ П–1841
№ П–1842
№ П–1843
820

*****
Первинна партійна організація Ждановської філії “Діпромез”, м. Жданов Донецької області. 16 од. зб., 1944–1967 рр................................. 320
Первинна партійна організація Горлівської швейної фабрики, м. Горлівка Донецької області. 25 од. зб., 1935–1940, 1945–1962 рр........... 320
Первинна партійна організація транспортного цеху тресту “Артемвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1938–1940 рр... 320
Первинна партійна організація Горлівського міського молокозаводу,
м. Горлівка Донецької області. 36 од. зб., 1935–1940, 1955–1962, 1971–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Маріупольського холодильника рибоконсервного комбінату, м. Маріуполь Сталінської області. 14 од. зб.,
1931–1940, 1947 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Дзержинського, с. Яцьківка Краснолиманського району Донецької області. 12 од. зб., 1966–
1973 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Дружба”, с. Рубці Краснолиманського району Донецької області. 38 од. зб., 1962–1988 рр......... 320
*****
Первинна партійна організація Костянтинівського заводу ножових виробів “Прогрес”, м. Костянтинівка Донецької області. 32 од. зб., 1964–
1990 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №6 тресту
“Ждановжитлобуд”, м. Жданов Донецької області. 8 од. зб., 1961–
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського комбінату побутового обслуговування населення, м. Костянтинівка Донецької області.
20 од. зб., 1964–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Горлівського індустріального технікуму ім. Румянцева, м. Горлівка Донецької області. 91 од. зб., 1935–1941,
1945–1985 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація табірного відділення №26 управління
табору №280 НКВС СРСР, м. Маріуполь Сталінської області. 2 од. зб.,
1945, 1946 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Вуглезбагачення”, м. Горлівка
Сталінської області. 10 од. зб., 1932–1940 рр...................................... 320
Первинна партійна організація станції Горлівка Донецької залізниці,
м. Горлівка Донецької області. 80 од. зб., 1932–1940, 1944–1979 рр......320
Дебальцівський міський комітет ЛКСМУ, м. Дебальцеве Донецької області. 1096 од. зб., 1923–1941, 1943–1991 рр....................................... 326
*****
Первинна партійна організація будівельного управління №1 тресту “Красноармійськжитлобуд”, м. Костянтинівка Донецької області.
18 од. зб., 1964–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Сталінського заводу мінеральної вати,
м. Сталіно Сталінської області. 3 од. зб., 1955–1957 рр..................... 320
Первинна партійна організація будуправління №8 тресту “Сталіншахтобуд”, м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1954–1958 рр........ 320
Первинна партійна організація 17-го відділення міліції, м. Сталіно
Сталінської області. 2 од. зб., 1957, 1958 рр........................................ 320
Первинна партійна організація міської лікарні №14, м. Донецьк Донецької області. 17 од. зб., 1954–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Пролетарської автобази, м. Сталіно
Сталінської області. 8 од. зб., 1955–1960 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація шахти “Трудівська”, м. Сталіно
Сталінської області. 1 од. зб., 1953–1955 рр........................................ 320
*****
Первинна партійна організація вантажно-транспортного управління
виробничого об’єднання “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Донецької області. 79 од. зб., 1933–1940, 1944–1987 рр................................. 320
Первинна партійна організація дитячого будинку ім. Ф. Е. Дзержинського Будьоннівського району Сталінської області. 15 од. зб., 1933–
1941, 1947–1952 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Волноваського районного суду і прокуратури, м. Волноваха Донецької області. 22 од. зб., 1936–1940, 1948–
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Волноваської районної контори зв’язку,
смт. Волноваха Сталінської області. 19 од. зб., 1939–1941, 1947–
1960 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Волноваського районного уповноваженого Міністерства заготівель, смт.Волноваха Сталінської області.
15 од. зб., 1936–1940, 1944–1955 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Волноваського заводу по переробці
гібридних і сортових насінь кукурудзи, смт. Волноваха Сталінської області. 20 од. зб., 1935–1940, 1949–1961 рр........................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ф.Е.Дзержинського,
с. Дмитрівка Волноваського району Донецької області. 27 од. зб.,
1930–1932, 1935–1940, 1947–1956, 1965–1981 рр.............................. 320
Первинна партійна організація Карловської сільради Жовтневого
району Маріупольського округу. 2 од. зб., 1930, 1931 рр................... 320
Первинна партійна організація виконкому Волноваської районної ради
народних депутатів, м. Волноваха Донецької області. 61 од. зб., 1935–
1941, 1943–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Волноваха Донецької залізниці,
м. Волноваха Донецької області. 68 од. зб., 1921–1929, 1943–1987 рр. 320
Первинна партійна організація птахофабрики “Волноваська” тресту “Донецькптахопром”, м. Волноваха Донецької області. 57 од. зб.,
1934–1940, 1944–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Волноваської дистанції шляху Донецької залізниці, м. Волноваха Донецької області. 49 од. зб., 1930–1940,
1956–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського автотранспортного
підприємства 04674, м. Костянтинівка Донецької області. 29 од. зб.,
1959–1990 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського автотранспортного
підприємства 04114, м. Костянтинівка Донецької області. 28 од. зб.,
1964–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Новомушкетовської автобази, сел.
Мушкетове Сталінської області. 7 од. зб., 1953–1959 рр................... 320
Первинна партійна організація служби руху станції Волноваха Південно-Донецької залізниці, сел. Волноваха Сталінської області. 8 од. зб.,
1937–1940 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація лінійного відділення міліції МВС на
станції Волноваха, сел. Волноваха Сталінської області. 6 од. зб., 1935–
1940, 1954–1960 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Старокаранського елеватора, сел. Стара Карань Волноваського району Донецької області. 5 од. зб., 1936–
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Бахчевик”, сел. Бахчевик
Тельманівського району Донецької області. 62 од. зб., 1931–1940,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Волноваського відділення Держбанку, сел. Волноваха Сталінської області. 7 од. зб., 1939, 1940, 1949–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація районної споживчої спілки, м. Волноваха Донецької області. 39 од. зб., 1931–1941, 1946–1981 рр............ 320
Первинна партійна організація радгоспу “Донецький”, с. Рівнопіль
Волноваського району Донецької області. 45 од. зб., 1938–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Росія”, с. Златоустівка Волноваського району Донецької області. 59 од. зб., 1931–1940, 1950–1956,
1959–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Хлібодарівської МТС, с. Хлібодарівка Волноваського району Сталінської області. 23 од. зб., 1934–1940,
1943–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація локомотивного депо станції Дронове
Донецької залізниці, м. Торез Донецької області. 98 од. зб., 1934–1940,
1946–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Комунар України”, с. Краснівка Волноваського району Сталінської області. 7 од. зб., 1937–1941,
1949, 1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Кривокоського рибцеху Ждановського
рибокомбінату, смт.Сєдове Новоазовського району Донецької області.
64 од. зб., 1934–1941, 1943–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Агрокомбінат” Волноваського району Сталінської області. 4 од. зб., 1937–1940 рр.................. 320
Сніжнянський міський комітет ЛКСМУ, м. Сніжне Донецької області.
935 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр................................................... 327
Первинна партійна організація Ждановського рибколгоспу ім. Кірова
Сталінської області. 20 од. зб., 1931–1940, 1946–1956 рр.................. 320
Первинна партійна організація рибколгоспу ім. Куйбишева Будьоннівського району Сталінської області. 10 од. зб., 1936–1941, 1950–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація рибколгоспу ім. 21-го з’їзду КПРС,
с. Широкине Новоазовського району Донецької області. 81 од. зб.,
1933–1940, 1946–1958, 1963–1987 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація Краснолиманського районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Красний Лиман Сталінської
області. 6 од. зб., 1946–1951 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація рибколгоспу “Заповіти Ілліча”, смт. Сєдове Новоазовського району Донецької області. 96 од. зб., 1935–1941,
1957, 1963–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Макіївського міськпромторгу, м. Ма
кіївка Сталінської області. 16 од. зб., 1936–1940, 1948–1952 рр....... 320
Первинна партійна організація Артемівського союзу “Свинартрест”,
м. Артемівськ Сталінської області. 6 од. зб., 1933–1940 рр............... 320
Кіровський районний комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області.
1324 од. зб., 1937–1940, 1946–1991 рр................................................. 327
*****
Первинна партійна організація Кіровської сільради Дзержинського
району Донецької області. 43 од. зб., 1936–1940, 1950–1961, 1964–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація підсобного господарства Єнакієвського металургійного заводу, м. Єнакієве Сталінської області. 9 од. зб.,
1935–1941, 1954–1956 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація радгоспу №2 “Комсомолець України”,
м. Донецьк Донецької області. 54 од. зб., 1937–1940, 1944–1985 рр...320
*****
Первинна комсомольська організація торгової бази “Харчоторгу”,
м. Горлівка Сталінської області. 2 од. зб., 1938, 1939 рр.................... 329
Первинна партійна організація лісового технікуму Ольгинського району Сталінської області. 4 од. зб., 1931–1940 рр................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Росія”, смт. Новгородське
Ясинуватського району Донецької області. 30 од. зб., 1933–1941, 1945–
1950, 1963–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація селищної ради, смт. Комсомольське
міста Горлівки Сталінської області. 3 од. зб., 1939, 1940 рр.............. 320
*****
*****
Осередок КП(б)У механічного цеху станції Авдіївка Авдіївського
району Сталінського округу. 3 од. зб., 1925 р..................................... 320
Первинна партійна організація Донецької сукняної фабрики, м. Донецьк Донецької області. 18 од. зб., 1944–1968 рр............................. 320
*****
*****
Старомлинівський районний комітет ЛКСМУ, с. Старомлинівка
Сталінської області. 199 од. зб., 1925–1932, 1943–1959 рр................ 326
Первинна партійна організація Старокаранської МТС, с. Стара Карань
Волноваського району Сталінської області. 16 од. зб., 1943–1955 рр. 320
Первинна партійна організація будівельного управління Курахівської
ДРЕС, м. Курахове Мар’їнського району Донецької області. 56 од. зб.,
1938–1940, 1944–1956, 1960–1986 рр.................................................. 320
Юзівський комуністичний полк особливого призначення при Юзів
ському повітовому комітеті КП(б)У, м. Юзівка Донецької губернії.
4 од. зб., 1920–1923 рр........................................................................... 102
Артемівський комітет ЛКСМУ колгоспно-радгоспного управління,
м. Артемівськ Донецької області. 934 од. зб., 1921–1941, 1944–1955,
1962–1992 рр.......................................................................................... 325
Артемівський окружний комітет ЛКСМУ, м. Артемівськ Артемівського округу. 209 од. зб., 1923–1930 рр..................................................... 324
Первинна партійна організація управління рибоконсервного комбінату, м. Маріуполь Сталінської області. 14 од. зб., 1930–1940 рр......... 320
Первинна партійна організація середньої школи №5, м. Костянтинівка
Донецької області. 19 од. зб., 1962–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Донецьквуглезбагачення”, м. Донецьк Донецької області. 50 од. зб., 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління Новомоспіне, м. Донецьк Донецької області. 68 од. зб., 1952–1987 рр............................. 320
Комуністична фракція Маріупольської президії окружного виконкому,
м. Маріуполь Маріупольського округу. 5 од. зб., 1925–1929 рр........ 320
Первинна партійна організація тресту “Укрцемент”, м. Маріуполь
Сталінської області. 7 од. зб., 1947–1952 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Донецької обласної філармонії, м. Донецьк Донецької області. 30 од. зб., 1946–1981 рр............................. 320
*****
Комуністична фракція окружного відділу Союзу хіміків, м. Артемівськ
Артемівського округу. 11 од. зб., 1926–1929 рр.................................. 320
Первинна партійна організація держлікарні №5, м. Макіївка Донецької
області. 19 од. зб., 1953–1980 рр........................................................... 320
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Первинна партійна організація будконтори комбінату “Сталінвугілля”,
м. Сталіно Сталінської області. 16 од. зб., 1944–1953 рр................... 320
Комуністична фракція окружного правління союзу працівників освіти,
м. Артемівськ Артемівського округу. 2 од. зб., 1929, 1930 рр........... 320
Комуністична фракція Слов’янського виконкому, м. Слов’янськ Донецької губернії. 4 од. зб., 1921, 1922 рр.............................................. 320
Комуністична фракція Сталінського окружного виконкому, м. Сталіно
Сталінського округу. 16 од. зб., 1923–1930 рр.................................... 320
Первинна партійна організація автотранспортної контори тресту “Південьводбуд”, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1953 рр. 320
Первинна партійна організація воєнторгу №308, м. Донецьк Донецької
області. 17 од. зб., 1949–1964 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація автоколони №3 Петровської автобази
Мар’їнського району Донецької області. 9 од. зб., 1935–1941, 1952,
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Костянтинівпромбуд”, м. Костянтинівка Донецької області. 198 од. зб., 1964–1991 рр................... 320
Територіальна партійна організація села Костянтинівки Мар’їнського
району Донецької області. 37 од. зб., 1923, 1926–1930, 1936–1940,
1944–1970 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Мар’їнської районної ради народних депутатів, м. Мар’їнка Донецької
області. 27 од. зб., 1944–1954, 1958–1982 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Мар’їнського райкому КПУ, м. Мар’їнка
Донецької області. 50 од. зб., 1937–1941, 1943–1983 рр.................... 320
Первинна партійна організація будуправління тресту “Теплобуд228” Костянтинівського району Донецької області. 11 од. зб., 1964–
1968 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Мар’їнського відділення Держбанку,
м. Мар’їнка Сталінської області. 17 од. зб., 1944–1958 рр................. 320
Первинна партійна організація Мар’їнського райвідділення
“Сільгосптехніка”, м. Мар’їнка Донецької області. 48 од. зб., 1934–
1981, 1944–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Богоявленської МТС Мар’їнського
району Сталінської області. 23 од. зб., 1934–1941, 1944–1958 рр..... 320
Територіальна Красногорівська первинна партійна організація,
м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. 50 од. зб.,
1929–1933, 1937–1940, 1943–1981 рр.................................................. 320
Територіальна первинна партійна організація Роївської сільради,
с. Роя Мар’їнського району Донецької області. 38 од. зб., 1927–1941,
1943–1966 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Мар’їнської районної ради
народних депутатів, м. Мар’їнка Донецької області. 63 од. зб., 1934–
1941, 1943–1988 рр................................................................................. 320
*****
Первинна партійна організація Мар’їнської сільради, м. Мар’їнка Донецької області. 52 од. зб., 1924–1941, 1943–1982 рр......................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Мар’їнської районної ради народних депутатів, м. Мар’їнка Донецької
області. 55 од. зб., 1936–1941, 1943–1986 рр....................................... 320
Територіальна первинна партійна організація села Максимільянівки
Мар’їнського району Донецької області. 37 од. зб., 1926–1940, 1943–
1963 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красногорівського вогнетривкого заводу ім. Леніна, м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. 577 од. зб., 1921–1940, 1945–1988 рр.............................................. 320
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Первинна партійна організація апарату уповноваженого Держплану
СРСР по Сталінській області, м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб.,
1944–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Миколаївського кущового комітету
Слов’янського району Донецької області. 2 од. зб., 1931, 1932 рр... 320
Первинна партійна організація Сталінського обкому профспілки робітників вугільної промисловості, м. Сталіно Сталінської області. 20 од.
зб., 1947–1956 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація обласної ради промислової кооперації,
м. Сталіно Сталінської області. 33 од. зб., 1936–1940, 1943–1960 рр.....320
Первинна партійна організація обласної радіотрансляційної мережі,
м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1953 рр..................... 320
Первинна партійна організація головного підприємства Донецького
виробничого об’єднання “Авторемонт”, м. Донецьк Донецької області. 44 од. зб., 1940, 1946–1955, 1971–1988 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Сталінської фельдшерсько-акушерської
школи, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1940, 1941, 1944–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація хлібозаводу №2, м. Сталіно Сталін
ської області. 26 од. зб., 1930, 1932–1940, 1946–1953 рр................... 320
Первинна партійна організація тресту “Сталінвугілляпроект”,
м. Сталіно Сталінської області. 13 од. зб., 1943–1950 рр................... 320
Первинна партійна організація Голодолинської сільради Слов’янського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1928, 1929, 1945, 1946 рр....... 320
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони №109
тресту “Ждановсільбуд”, смт.Володарське Володарського району Донецької області. 17 од. зб., 1966–1979 рр............................................. 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Т.Г.Шевченко
Слов’янського району Донецької області. 75 од. зб., 1944–1987 рр. 320
Первинна партійна організація будівельного управління №3 станції Слов’янськ Південно-Донецької залізниці Сталінської області.
25 од. зб., 1932, 1942–1959 рр............................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Слов’янського Новосодового заводу,
м. Слов’янськ Сталінської області. 10 од. зб., 1939–1941, 1943–
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Донбаспромхіммонтаж”,
м. Слов’янськ Донецької області. 44 од. зб., 1944–1987 рр............... 320
*****
Первинна партійна організація редакції газети “Зоря Приазов’я” і
районної друкарні, смт. Володарське Володарського району Донецької
області. 19 од. зб., 1963–1981 рр........................................................... 320
*****
Первинна партійна організація спецбудуправління “Донбасзв’язокбуд”,
м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр..................... 320
Первинна партійна організація Володарського районного виробничого
управління сільського господарства, смт.Володарське Володарського
району Донецької області. 3 од. зб., 1965–1967 рр............................. 320
Первинна партійна організація Сталінського обласного відділу “Союздрук”, м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1953 рр......... 320
Первинна партійна організація ремонтно-будівельної контори “Міськжитлоуправління”, м. Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1952,
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького міського молокозаводу
№1, м. Донецьк Донецької області. 62 од. зб., 1945–1987 рр............ 320

№ П–1962
№ П–1963
№ П–1964
№ П–1965
№ П–1966
№ П–1967
№ П–1968
№ П–1969
№ П–1970
№ П–1971
№ П–1972
№ П–1973
№ П–1974
№ П–1975
№ П–1976
№ П–1977
№ П–1978
№ П–1979
№ П–1980
№ П–1981
№ П–1982
№ П–1983
№ П–1984
№ П–1985
№ П–1986
826

Первинна партійна організація Макіївського міського фінвідділу,
м. Макіївка Сталінської області. 10 од. зб., 1945–1953 рр................. 320
Первинна партійна організація Макіївського хлібокомбінату, м. Макіївка Донецької області. 42 од. зб., 1943–1987 рр.................................... 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління
№5, м. Макіївка Сталінської області. 7 од. зб., 1944–1949 рр........... 320
Первинна партійна організація ресторану “Металург”, м. Макіївка
Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1951 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Макіївського міського відділу Міністерства державної безпеки, м. Макіївка Сталінської області. 29 од. зб.,
1943–1953 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація магазина №2 “Гастроном”, м. Макіївка
Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1953 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Макіївської міської лікарні, м. Макіївка Сталінської області. 7 од. зб., 1939–1941, 1946–1948 рр............... 320
Первинна партійна організація шахтобудівного виробничого
об’єднання “Торезантрацит”, м. Сніжне Донецької області. 23 од. зб.,
1965–1984 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування
населення, м. Сніжне Донецької області. 17 од. зб., 1965–1981 рр... 320
Первинна партійна організація Макіївського управління ринків,
м. Макіївка Сталінської області. 11 од. зб., 1947–1953 рр................. 320
Первинна партійна організація уповноваженого Міністерства заготівель, м. Макіївка Сталінської області. 10 од. зб., 1946–1953 рр........ 320
Первинна партійна організація кінотеатру ім. Кірова, м. Макіївка
Сталінської області. 10 од. зб., 1947–1953 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Сніжнянського заводу хімічного машинобудування, м. Сніжне Донецької області. 53 од. зб., 1964–1987 рр. 320
Первинна партійна організація Макіївської районної споживчої
спілки, м. Макіївка Сталінської області. 20 од. зб., 1936–1940, 1944–
1952 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сніжнянської швейної фабрики,
м. Сніжне Донецької області. 48 од. зб., 1964–1988 рр...................... 320
Первинна партійна організація Макіївського м’ясокомбінату, м. Макіївка Донецької області. 71 од. зб., 1946–1952, 1967–1987 рр................ 320
Первинна партійна організація перукарського господарства, м. Макіївка Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1953 рр................................... 320
Первинна партійна організація управління служби протиповітряної
місцевої оборони, м. Макіївка Сталінської області. 13 од. зб., 1943–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Макіївського міського торгового відділу, м. Макіївка Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1953 рр............ 320
Первинна партійна організація Макіївського таксомоторного парку,
м. Макіївка Донецької області. 41 од. зб., 1962–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація виробничо-швейного об’єднання “Спецодяг”, м. Макіївка Донецької області. 54 од. зб., 1938–1941, 1944–
1953, 1961–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Макіївського педагогічного училища,
м. Макіївка Донецької області. 26 од. зб., 1946–1953, 1969–1988 рр......320
Первинна партійна організація Макіївської реалізаційної бази “Заготзерно”, м. Макіївка Сталінської області. 13 од. зб., 1945–1956 рр.... 320
Первинна партійна організація Макіївського будівельного технікуму,
м. Макіївка Сталінської області. 14 од. зб., 1945–1953 рр................. 320
Первинна партійна організація Макіївської автотранспортної контори,
м. Макіївка Сталінської області. 12 од. зб., 1945–1953 рр................. 320
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Первинна партійна організація Макіївського районного управління
“Донбасводтресту”, м. Макіївка Сталінської області. 15 од. зб., 1937–
1940, 1946–1953 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація вогнетривкого заводу ім. Карла Маркса, м. Горлівка Донецької області. 36 од. зб., 1946–1972 рр.............. 320
Первинна партійна організація районного відділу внутрішніх справ
виконкому Кіровської районної ради народних депутатів, м. Макіївка
Донецької області. 27 од. зб., 1962–1988 рр........................................ 320
Первинна партійна організація виконкому Центрально-Міської районної ради народних депутатів, м. Макіївка Донецької області. 43 од. зб.,
1940, 1944–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Макіївського обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, м. Макіївка Сталінської області.
17 од. зб., 1942–1953 рр......................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Макіївського міського комітету КПУ,
м. Макіївка Донецької області. 28 од. зб., 1937, 1943–1953, 1967–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу тресту “Укрсільбудмеханізації”, м. Макіївка Донецької області. 8 од. зб.,
1964–1978 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація млинзаводу №13, м. Макіївка Сталін
ської області. 14 од. зб., 1945–1953 рр................................................. 320
Первинна партійна організація Макіївського міськхарчоторгу, м. Ма
кіївка Сталінської області. 10 од. зб., 1943–1950 рр........................... 320
Первинна партійна організація артілі “Червоний вантажник”,
м. Макіївка Сталінської області. 2 од. зб., 1939, 1940 рр................... 320
Первинна партійна організація Макіївського скляного заводу,
м. Макіївка Сталінської області. 25 од. зб., 1945–1961 рр................. 320
Первинна партійна організація Макіївського спеціалізованого управління підприємства “Укркоксохімремонт”, м. Макіївка Донецької області. 15 од. зб., 1965–1981 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської школи ФЗО №17, м.
Костянтинівка Сталінської області. 3 од. зб., 1945–1947 рр.............. 320
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області. 4783 од. зб., 1943–1990 рр....................................................... 317
Первинна партійна організація управління внутрішніх справ виконкому Донецької міської ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької
області. 74 од. зб., 1944–1987 рр........................................................... 320
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1953 рр.................................................................................................... 320
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1944–1987 рр.......................................................................................... 320
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важкого верстатобудування ім. В.Я.Чубаря, м. Краматорськ Донецької
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Первинна партійна організація Краматорського будуправління “Головбудважмаш”, м. Краматорськ Сталінської області. 27 од. зб., 1937–
1941, 1944–1953 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація відділу охорони здоров’я виконкому
Краматорської міської ради депутатів трудящих, м. Краматорськ Донецької області. 46 од. зб., 1934–1940, 1944–1962 рр......................... 320
Первинна партійна організація районного управління “Донбасводтресту”, м. Краматорськ Сталінської області. 18 од. зб., 1935–1940,
1944–1954 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського міського відділу
торгівлі, м. Краматорськ Сталінської області. 16 од. зб., 1940, 1945–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського заводу мінеральної
вати, м. Краматорськ Сталінської області. 15 од. зб., 1946–1958 рр....320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Колосниківська” виробничого
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Первинна партійна організація Краматорського універмагу, м. Краматорськ Донецької області. 25 од. зб., 1946–1965 рр............................ 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Ясинівське” виробничого об’єднання “Совєтськвугілля”, м. Макіївка Донецької області.
73 од. зб., 1964–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського цементно-шиферного
комбінату, м. Краматорськ Донецької області. 172 од. зб., 1926–1928,
1932–1940, 1944–1981 рр...................................................................... 320
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1940, 1943–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація середньої школи №12, м. Макіївка Донецької області. 7 од. зб., 1964–1974 рр............................................... 320
Первинна партійна організація виконавчого комітету Краматорської
міської ради народних депутатів, м. Краматорськ Донецької області.
83 од. зб., 1929–1941, 1943–1988 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського машинобудівного технікуму, м. Краматорськ Донецької області. 69 од. зб., 1940, 1945–1978,
1980–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Дружківського комбінату будматеріалів,
м. Дружківка Донецької області. 21 од. зб., 1966–1986 рр................. 320
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1987 рр.................................................................................................... 320
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КПУ, м. Краматорськ Донецької області. 51 од. зб., 1937–1939, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу №1, м. Краматорськ Сталін
ської області. 27 од. зб., 1934–1940, 1944–1956 рр............................. 320
Первинна партійна організація Краматорського “Змішторгу”, м. Краматорськ Сталінської області. 22 од. зб., 1943–1955 рр..................... 320
Первинна партійна організація Краматорського міського відділу управління КДБ УРСР по Донецькій області, м. Краматорськ Донецької
області. 31 од. зб., 1940, 1943–1958, 1966–1975 рр............................. 320
Первинна партійна організація станції Краматорськ Донецької залізниці, м. Краматорськ Донецької області. 72 од. зб., 1928, 1937, 1938,
1944–1961 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського хлібозаводу № 2,
м. Краматорськ Сталінської області. 31 од. зб., 1936–1939, 1944–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського відділу комунального господарства виконкому Краматорської міської ради народних депутатів,
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Первинна партійна організація Никонорівської сільради Добропіль ського району Сталінської області. 13 од. зб., 1923–1940, 1949 рр...... 320
Первинна партійна організація школи-інтернат №1, м. Дзержинськ
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Первинна партійна організація Краматорського міського вузла зв’язку,
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Первинна партійна організація суду, прокуратури та адвокатури,
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1965 рр.................................................................................................... 320
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області. 12 од. зб., 1946–1953 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №1, м. Дружківка Донецької області. 3 од. зб., 1963–1972 рр............................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Радянська Україна”, с. Успенівка Мар’їнського району Донецької області. 36 од. зб., 1936–1941,
1947–1975 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Максимільянівка Мар’їнського району Сталінської області. 10 од. зб., 1939–
1941, 1945–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Донбас”, с. Костянтинівка
Мар’їнського району Донецької області. 44 од. зб., 1934, 1937–1941,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація сел. Олександрівки
Мар’їнського району Донецької області. 47 од. зб., 1926–1941, 1944–
1970 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Орджонікідзе, с. Пречистівка Мар’їнського району Донецької області. 38 од. зб., 1936–1941,
1947–1981 рр.......................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу “Борець праці”, с. Богоявленка Мар’їнського району Сталінської області. 5 од. зб., 1936, 1940, 1941,
1947, 1948 рр........................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Красногорівського кварцитового рудника, сел. Красногорівка Мар’їнського району Сталінської області.
7 од. зб., 1938–1941, 1945–1949 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Красногорівський”, смт.
Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області. 29 од. зб., 1932–
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Первинна партійна організація райпрофспілки Дебальцівського відділення Донецької залізниці, м. Дебальцеве Сталінської області. 9 од.
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№3, м. Артемівськ Донецької області. 15 од. зб., 1966–1981 рр....... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Олексіївка Великоновосілківського району Сталінської області. 10 од. зб., 1941,
1946–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація плодоовочеторгу Великоновосілків
ського району Сталінської області. 4 од. зб., 1940, 1941, 1946–
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чкалова Великоновосілківського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939–1941, 1946–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Жовтень” Першотравневого району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр. 320
Первинна партійна організація Великоновосілківського маслозаводу, сел. Велика Новосілка Сталінської області. 6 од. зб., 1948, 1952–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона зірка” Першотравневого району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр.............. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Дружба”, с. Зелене Поле Великоновосілківського району Донецької області. 70 од. зб., 1940, 1941,
1947–1949, 1958–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Зірка” Першотравневого
району Сталінської області. 3 од. зб., 1949, 1950 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова, с. Багатир Великоновосілківського району Донецької області. 72 од. зб., 1947–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 17-го з’їзду партії, с. Свердлова Великоновосілківського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1941, 1947–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу “Октябрь”, сел. Октябрь Великоновосілківського району Донецької області. 55 од. зб., 1944–1948,
1951–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація технічного училища №7, м. Артемівськ
Донецької області. 3 од. зб., 1969–1971 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація Великоновосілківської районної споживчої спілки, смт. Велика Новосілка Донецької області. 52 од. зб.,
1940, 1941, 1944–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 22-го з’їзду КПРС, с. Веселе Великоновосілківського району Донецької області. 95 од. зб., 1940,
1945–1956, 1961–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Металург” Великоновосілківського району Сталінської області. 10 од. зб., 1940, 1941, 1945–
1952 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Великоновосілківського районного
відділу МДБ, сел. Велика Новосілка Сталінської області. 12 од. зб.,
1940, 1941, 1943–1952 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Першотравневої районної ради народних депутатів, смт. Першотравневе Першотравневого району Донецької області. 34 од. зб., 1949–
1958, 1967–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Комуністичного Інтернаціоналу Великоновосілківського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1946–1950 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація артілі ім. Свердлова, с. Свердлова Великоновосілківського району Сталінської області. 14 од. зб., 1939–
1941, 1945–1956 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Багатирської школи механізації сільського господарства, с. Багатир Великоновосілківського району
Сталінської області. 2 од. зб., 1946–1949 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Олексіївської сільської ради Великоянисольського району Сталінської області. 8 од. зб., 1925–1928, 1945–
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Завіт Ілліча”, с. Комар Великоновосілківського району Донецької області. 89 од. зб., 1940, 1941,
1946–1956, 1958–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Старобешівської середньої школи,
сел. Старобешеве Донецької області. 11 од. зб., 1946–1962 рр......... 320
Первинна партійна організація свинорадгоспу “Бешівський” Старобешівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1954 рр... 320
Первинна партійна організація Стильської середньої школи, с. Стила
Старобешівського району Донецької області. 9 од. зб., 1947–1961 рр...320
Первинна партійна організація Каракубського будівельно-монтажного
управління №6 Старобешівського району Сталінської області. 13 од.
зб., 1944–1950 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №76, м. Донецьк Донецької області. 14 од. зб., 1949–1962 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівської кондитерської фабрики, м. Костянтинівка Донецької області. 15 од. зб., 1967–1981 рр... 320
Первинна партійна організація Старобешівського райкому КПУ,
смт. Старобешеве Донецької області. 36 од. зб., 1936–1941, 1943–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Кіровського районного відділення
Міністерства державної безпеки УРСР, м. Сталіно Сталінської області.
6 од. зб., 1947–1951 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Роздольненської сільської ради, с. Роздольне Старобешівського району Донецької області. 8 од. зб., 1946–
1949, 1961, 1962 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Старобешівського районного народного суду і прокуратури, смт.Старобешеве Донецької області. 34 од. зб.,
1938–1940, 1944–1951, 1961–1979 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 1-го Травня Старобешів
ського району Сталінської області. 9 од. зб., 1938, 1939, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація ковбасної фабрики, м. Костянтинівка
Донецької області. 12 од. зб., 1962–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Мічуріна, с. Константинопіль Великоновосілківського району Донецької області. 69 од. зб.,
1940, 1941, 1945–1956, 1960–1987 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко, с. Олексіївка
Великоновосілківського району Донецької області. 55 од. зб., 1947–
1949, 1959–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація середньої школи №54, м. Донецьк Донецької області. 38 од. зб., 1961–1986 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського міського молокозаводу, м. Костянтинівка Донецької області. 11 од. зб., 1968–1981 рр....320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Костянтинівка
Донецької залізниці, м. Костянтинівка Донецької області. 18 од. зб.,
1965–1981 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація вагонного депо Сортувальне станції
Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Донецької області.
87 од. зб., 1943–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація групи ревізорів по безпеці руху поїздів
станції Дебальцеве Донецької залізниці, м. Дебальцеве Сталінської
області. 4 од. зб., 1944–1948 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація фабрики індивідуального пошиття і
ремонту одягу, м. Костянтинівка Донецької області. 12 од. зб., 1967–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація місцевої протиповітряної охорони,
м. Жданов Сталінської області. 22 од. зб., 1944–1960 рр................... 320
Первинна партійна організація відділу торгівлі виконкому Жданов
ської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Сталінської області.
14 од. зб., 1926, 1944–1954 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація Макіївського заводу металоконструкцій, м. Макіївка Донецької області. 82 од. зб., 1944–1988 рр............ 320
Первинна партійна організація відділу охорони здоров’я виконкому
Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Сталінської
області. 13 од. зб., 1937, 1938, 1944–1954 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської меблевої фабрики,
м. Костянтинівка Донецької області. 14 од. зб., 1967–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація філії №2 автооб’єднання “Краматорськважкавтотранс”, м. Костянтинівка Донецької області. 14 од. зб.,
1965–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Тепличний” Будьоннівського
району міста Донецька Донецької області. 52 од. зб., 1936–1938, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського міського відділу управління КДБ УРСР по Донецькій області, м. Жданов Донецької області.
47 од. зб., 1941, 1943–1960, 1969–1987 рр........................................... 320
*****
Первинна партійна організація Приазовського підприємства електричних мереж, м. Жданов Донецької області. 49 од. зб., 1944–1965,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація міської ради Осовіахіма, м. Маріуполь
Сталінської області. 3 од. зб., 1946–1948 рр........................................ 320
Первинна партійна організація ПТУ №12, м. Костянтинівка Донецької
області. 18 од. зб., 1965–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація артілі “Металоширспоживання”,
м. Жданов Сталінської області. 15 од. зб., 1946–1955 рр................... 320
Первинна партійна організація Ждановського котельно-зварювального заводу, м. Жданов Сталінської області. 13 од. зб., 1940, 1941, 1945–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського міського комунального
господарства, м. Жданов Сталінської області. 34 од. зб., 1940, 1941,
1945–1954 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського міського ПТУ №39,
м. Костянтинівка Донецької області. 20 од. зб., 1969–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація Жовтневого райкому КПУ, м. Жданов
Донецької області. 42 од. зб., 1943–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація артілі “Кооператор”, м. Жданов
Сталінської області. 20 од. зб., 1936–1941, 1946–1958 рр.................. 320
Первинна партійна організація Ждановського відділення Держбанку, м. Жданов Сталінської області. 29 од. зб., 1931, 1932, 1936–1941,
1946–1960 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Ждановського міського комітету КПУ,
м. Жданов Донецької області. 56 од. зб., 1934–1939, 1944–1981 рр. 320
Первинна партійна організація Ждановського міського фінансового
відділу, м. Жданов Сталінської області. 20 од. зб., 1937–1941, 1945–
1960 рр.................................................................................................... 320
Осередок КПУ міської лікарні №3, м. Жданов Донецької області.
66 од. зб., 1930–1933, 1940–1941, 1946–1987 рр................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, м. Жданов
Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1956 рр...................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи №3, м. Костянтинівка
Донецької області. 23 од. зб., 1967–1989 рр........................................ 320
Первинна партійна організація працівників Костянтинівського міського харчоторгу, м. Костянтинівка Донецької області. 14 од. зб., 1968–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація в’язниці № 3, м. Жданов Сталінської
області. 34 од. зб., 1940, 1943–1960 рр................................................. 320
*****
Первинна партійна організація кварцитного рудника, сел. Ларинка
Пролетарського району міста Сталіна Сталінської області. 5 од. зб.,
1951–1957 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського заводу технологічного устаткування, м. Жданов Донецької області. 102 од. зб., 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Ждановської міської ради депутатів трудящих, м. Жданов Сталінської
області. 19 од. зб., 1932–1941, 1944–1954 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Ждановського об’єднання “Продтовари”, м. Жданов Донецької області. 104 од. зб., 1933–1941, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу скляних і майолікових виробів,
м. Костянтинівка Донецької області. 18 од. зб., 1966–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація школи-інтернат №1, м. Костянтинівка
Донецької області. 12 од. зб., 1967–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Ждановського медичного училища,
м. Жданов Донецької області. 19 од. зб., 1937, 1946–1967 рр........... 320
Первинна партійна організація Ждановського ультрамаринового
заводу, м. Жданов Сталінської області. 26 од. зб., 1926–1941, 1946–
1956 рр.................................................................................................... 320
Приморський районний комітет КПУ Сталінської області. 177 од. зб.,
1946–1959 рр.......................................................................................... 315
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Жовтневої районної ради депутатів трудящих, м. Жданов Донецької
області. 36 од. зб., 1943–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Приазовський робітничий”, м. Жданов Сталінської області. 20 од. зб., 1931–1941, 1947–
1960 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського міського промислового торгу, м. Костянтинівка Донецької області. 28 од. зб., 1965–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому Артемівської районної ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 13 од. зб., 1969–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Красний Пахар
Артемівського району Донецької області. 16 од. зб., 1966–1981 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Прапор Леніна”, с. Федорівка Артемівського району Донецької області. 14 од. зб., 1967–
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Первинна партійна організація електромеханічних майстерень тресту “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Сталінської області. 5 од. зб.,
1945–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація автобази № 12, м. Єнакієве Сталінської
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Первинна партійна організація шахтоуправління “Олександрівське”
виробниче об’єднання “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Донецької
області. 48 од. зб., 1945–1949, 1957–1987 рр....................................... 320
Первинна партійна організація міської друкарні, м. Єнакієве Донецької області. 20 од. зб., 1944–1977 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління № 1, м. Єнакієве
Сталінської області. 6 од. зб., 1944–1947 рр........................................ 320
Первинна партійна організація виробничого вовняного об’єднання
“Донсукно”, м. Донецьк Донецької області. 55 од. зб., 1948–1987 рр....320
Первинна партійна організація Костянтинівського хлібокомбінату,
м. Костянтинівка Донецької області. 50 од. зб., 1931–1939, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У кварцових кар’єрів “Укрсилікаттресту” Красноармійського району Сталінського округу. 2 од. зб., 1925–1926 рр........ 320
Первинна партійна організація 15-ї дистанції сигналізації і зв’язку Донецької залізниці, м. Костянтинівка Донецької області. 28 од. зб., 1938,
1939, 1944–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу № 3 ім. Н. С. Хрущьова Костянтинівського району Сталінської області. 28 од. зб., 1945–1958 рр....320
*****
Первинна партійна організація Костянтинівського заводу “Дубитель”,
м. Костянтинівка Сталінської області. 31 од. зб., 1935–1939, 1944–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської дистанції шляху
Донецької залізниці, м. Костянтинівка Донецької області. 50 од. зб.,
1943–1981 рр.320................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Костянтинівської міської ради депутатів трудящих, м. Костянтинівка
Сталінської області. 13 од. зб., 1936–1939, 1944–1951 рр.................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського педагогічного
училища, м. Костянтинівка Сталінської області. 11 од. зб., 1948–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського відділення Держбанку, м. Костянтинівка Сталінської області. 22 од. зб., 1938, 1939,
1943–1957 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація оперативного пункту відділення охорони МДБ і міліції на станції Костянтинівка Донецької залізниці,
м. Костянтинівка Донецької області. 11 од. зб., 1943–1953 рр.......... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської автошколи, м. Костянтинівка Сталінської області. 6 од. зб., 1946–1951 рр.................... 320
Первинна партійна організація станції Костянтинівка Донецької залізниці, м. Костянтинівка Донецької області. 79 од. зб., 1923–1930, 1945–
1989 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація загальнотехнічного факультету Українського заочного політехнічного інституту, м. Костянтинівка Донецької області. 35 од. зб., 1962–1987 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського коксохімічного заводу, м. Костянтинівка Сталінської області. 30 од. зб., 1937–1954 рр....320
Первинна партійна організація відділу торгівлі виконкому Костянтинівської міської ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 20 од. зб., 1939–1987 рр..................................................... 320
*****
Первинна партійна організація локомотивного депо станції Костянтинівка Донецької залізниці, м. Костянтинівка Донецької області.
28 од. зб., 1938, 1944–1957, 1964–1981 рр........................................... 320
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Первинна партійна організація вагонного депо станції Костянтинівка
Донецької залізниці, м. Костянтинівка Сталінської області. 16 од. зб.,
1944–1957 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація вузлового партійного комітету станції
Донецької залізниці, м. Костянтинівка Сталінської області. 43 од. зб.,
1938, 1939, 1944–1958 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Костянтинівської міської
ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 74 од. зб.,
1934–1941, 1943–1990 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського ремісничого училища №13, м. Костянтинівка Сталінської області. 14 од. зб., 1945–
1956 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського індустріального технікуму, м. Костянтинівка Донецької області. 39 од. зб., 1946–
1989 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського міського фінансового відділу, м. Костянтинівка Сталінської області. 9 од. зб., 1947–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Вторчормет”, м. Костянтинівка
Донецької області. 143 од. зб., 1932–1939, 1943–1987 рр.................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівського цегельного заводу
“Червоний будівельник”, м. Костянтинівка Донецької області. 32 од. зб.,
1931–1939, 1944–1957, 1962–1981 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація Костянтинівської міської контори
Міністерства зв’язку, м. Костянтинівка Сталінської області. 15 од. зб.,
1937–1939, 1946–1957 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського заводу “Промінь
волі”, м. Костянтинівка Сталінської області. 24 од. зб., 1932–1939,
1943–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Куйбишевського підсобного підприємства тресту “Донецьквуглебуд”, м. Донецьк Донецької області.
17 од. зб., 1965–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського трамвайного управління, м. Костянтинівка Донецької області. 36 од. зб., 1937–1939,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація воєнізованої пожежної охорони МВС
хімічного заводу ім. Сталіна, м. Костянтинівка Сталінської області.
21 од. зб., 1944–1957 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація міського відділу міліції виконкому Селидівської міської ради народних депутатів, м. Селидове Донецької
області. 59 од. зб., 1939–1941, 1943–1987 рр....................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Реконструкція” Селидів
ської сільської ради Селидівського району Сталінської області.
5 од. зб., 1946–1950 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Агропілля”, сел. Курахове
Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Галицинівка Селидівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1938–
1940, 1946–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація шахтоуправління №42 “Курахівське”
виробничого об’єднання “Селидоввугілля”, м. Селидове Донецької
області. 84 од. зб., 1946–1987 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Селидівського районного фінансового відділу, м. Селидове Донецької області. 17 од. зб., 1938, 1946–
1961 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Селидівського міського молокозаводу,
м. Селидове Донецької області. 17 од. зб., 1946–1974 рр.................. 320
Первинна партійна організація Кіровської сільської ради, с. Кіровське
Селидівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1945–1948 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу Харківського тракторного
заводу, с. Новотроїцьке Селидівського району Сталінської області.
8 од. зб., 1933–1937, 1943–1950 рр....................................................... 320
Осередок КП(б)У колгоспу ім. Петровського, с. Пустинка Селидів
ського району Сталінської області. 7 од. зб., 1932, 1933, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Селидівського районного управління
сільського господарства виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове Сталінської області. 10 од. зб., 1944–
1953 рр.................................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Молотовської сільської
ради Селидівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1940, 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Селидівської міської ради
народних депутатів, м. Селидове Донецької області. 59 од. зб., 1943–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Курахівської селищної ради, сел. Курахове Селидівського району Донецької області. 12 од. зб., 1932, 1933,
1948–1966 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона Україна”, с. Андрі
ївка Селидівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947,
1948 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Суворова, с. Новотроїцьке
Красноармійського району Донецької області. 90 од. зб., 1936, 1937,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №43 “Курахівка” Селидівського
району Сталінської області. 18 од. зб., 1944–1959 рр......................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Запорожець” Молотовської
сільської ради Селидівського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1949 р...................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Пустинка Селидівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1950 рр...... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Селидівський”, с. Новоєлизаветівка Красноармійського району Донецької області. 104 од. зб.,
1951–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Червоний хлібороб” Молотовської сільської ради Селидівського району Сталінської області.
4 од. зб., 1947–1950 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Змішторгу, м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1944–1951 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація села Михайлівка Мар’їнського району
Донецької області. 10 од. зб., 1944–1964 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Курахівського шахтоуправління, сел.
Курахівка Селидівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1946–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Тельмана, с. Михайлівка
Красноармійського району Донецької області. 41 од. зб., 1940, 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ленінської сільської ради Селидівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1950 рр...................... 320
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Первинна партійна організація відділу охорони здоров’я виконкому Селидівської районної ради депутатів трудящих, м. Селидове
Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Родіна”, с. Курахівка
Мар’їнського району Донецької області. 62 од. зб., 1935–1940, 1945–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Особливої Далекосхідної
Червоної Армії, с. Новоселидівка Селидівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1944–1950 рр............................................................. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Галицинівської сільської ради, с. Галицинівка Селидівського району Сталінської області. 11 од. зб., 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко, с. Пустинка
Селидівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1957 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний хлібороб” Новоселидівської сільської ради Селидівського району Сталінської області.
6 од. зб., 1945–1950 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Селидівського районного промислового комбінату, м. Селидове Сталінської області. 3 од. зб., 1946–1948 рр....320
Первинна партійна організація Селидівського районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Селидове Сталінської області.
13 од. зб., 1939–1941, 1944–1955 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ударник” Шахтарського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Комсомолець”, с. Новотроїцьке Селидівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1939,
1940, 1948–1950 рр................................................................................. 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Селидове Донецької області. 37 од. зб., 1944–1981 рр........ 320
Первинна партійна організація 1-го відділення міліції Єнакієвського міського відділу міліції МВС, м. Єнакієве Сталінської області.
12 од. зб., 1924, 1929–1941, 1947–1956 рр........................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління ЦЗФ,
смт. Катик Катиковського району Сталінської області. 5 од. зб., 1949–
1952 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Новожеланнівського дитячого будинку і школи Селидівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1947–
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького експериментального
ремонтно-механічного комбінату, м. Донецьк Донецької області.
4 од. зб., 1965–1968 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація “Донбасенерго”, м. Костянтинівка
Сталінської області. 34 од. зб., 1944–1957 рр...................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова, с. Галицинівка
Селидівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939–1941, 1947–
1950 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління № 10 тресту “Селидоввугілля”, м. Селидове Донецької області. 43 од. зб., 1943–1970 рр. 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, с. Благодатне
Амвросіївського району Донецької області. 156 од. зб., 1931, 1937–
1941, 1945–1987 рр................................................................................. 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Успенка Амвросіївського району Донецької області. 56 од. зб., 1947–1987 рр..... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Василівка Амвро
сіївського району Донецької області. 82 од. зб., 1940, 1941, 1947–1950,
1958–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 40 років Жовтня, с. Єлизавето-Миколаївка Амвросіївського району Донецької області. 45 од. зб.,
1947–1957, 1959–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Амвросіївської районної
ради народних депутатів, м. Амвросіївка Донецької області. 68 од. зб.,
1934–1941, 1944–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Амвросіївської міської ради депутатів
трудящих, м. Амвросіївка Донецької області. 46 од. зб., 1939–1941,
1945–1980 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація уповноваженого Міністерства заготівель Амвросіївського району, м. Амвросіївка Сталінської області. 13
од. зб., 1939, 1943–1956 рр.................................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Промінь Ілліча”,
м. Амвросіївка Донецької області. 34 од. зб., 1934, 1937–1940, 1947–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Амвросіївського індустріального технікуму, м. Амвросіївка Донецької області. 65 од. зб., 1946–1987 рр....320
Первинна партійна організація Амвросіївського відділення Держбанку, м. Амвросіївка Донецької області. 29 од. зб., 1939, 1940, 1944–
1974 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління “Цементбуд”,
м. Амвросіївка Донецької області. 80 од. зб., 1945–1981 рр.............. 320
Первинна партійна організація 26-ї дистанції служби шляху станції
Амвросіївка Південно-Донецької залізниці, м. Амвросіївка Донецької
області. 69 од. зб., 1938–1941, 1943–1955, 1962–1987 рр................... 320
Первинна партійна організація станції Кутейникове Донецької залізниці, м. Амвросіївка Донецької області. 33 од. зб., 1936–1941, 1943–
1974 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Амвросіївського районного відділу
МДБ, м. Амвросіївка Сталінської області. 12 од. зб., 1944–1952 рр....320
Первинна партійна організація заводу Артемівської бази-холодильника “Укроптм’ясозбутторг”, м. Артемівськ Донецької області. 16 од. зб.,
1939, 1940, 1969–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Кутейниковського комбінату хлібопродуктів, сел. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.
76 од. зб., 1936–1941, 1945–1987 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Боярівського млина, с. Боярівка Амвро
сіївського району Сталінської області. 8 од. зб., 1946–1955 рр......... 320
Первинна партійна організація заводу “Буддеталь” тресту “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 23 од. зб., 1959, 1960,
1963–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Амвросіївський”, сел. Лисиче Амвросіївського району Донецької області. 102 од. зб., 1936–1939,
1945–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу “Металіст”, с. Металіст
Амвросіївського району Донецької області. 103 од. зб., 1931, 1932,
1934–1940, 1944–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Нижньокринський”, с. Білоярівка Амвросіївського району Донецької області. 55 од. зб., 1940,
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Осередок КП(б)У село Новий Багатир Андріївського району Маріупольського округу. 5 од. зб., 1923, 1925–1928 рр................................ 320
Первинна партійна організація військової прокуратури і трибуналу Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області.
5 од. зб., 1944–1948 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Амвросіївського районного об’єднання
“Сільгосптехніка” Амвросіївського району Донецької області.
60 од. зб., 1931, 1936–1941, 1943–1981 рр........................................... 320
Первинна партійна організація Єлизавето-Миколаївської сільської
ради, с. Єлизавето-Миколаївка Амвросіївського району Сталінської
області. 9 од. зб., 1946–1951 рр............................................................. 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Культура”, с. Осикове Амвро
сіївського району Сталінської області. 8 од. зб., 1939, 1940, 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація, с. Федорівка Володарського району Сталінської області. 5 од. зб., 1938–1940, 1946,
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 2-ї міської лікарні, м. Сталіно Сталін
ської області. 6 од. зб., 1947–1949 р..................................................... 320
Первинна партійна організація Сталінського тресту приміських радгоспів, м. Сталіно Сталінської області. 12 од. зб., 1944–1953 рр...... 320
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Первинна партійна організація Донецької дистанції сигналізації і
зв’язку Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 48 од. зб.,
1946–1981 рр........................................................................................... 320
Першотравневий районний комітет ЛКСМУ, с. Першотравневе Артемівського округу Донецької губернії. 31 од. зб., 1923–1927 рр..... 325
Первинна партійна організація Сталінського будівельно-монтажного
управління тресту “Промвентиляція”, м. Сталіно Сталінської області.
12 од. зб., 1945–1955 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького хлібокомбінату, м. Донецьк
Донецької області. 39 од. зб., 1945–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація групи Державного контролю СРСР по
контролю за витратою і схоронністю хлібопродуктів по Сталінській
області, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1951 рр...... 320
Первинна партійна організація спеціальної будівельно-монтажної контори “Південькоксоремонт”, м. Сталіно Сталінської області. 16 од. зб.,
1946–1955 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація транспортно-ремонтних майстерень
станції Авдіївки Ясинуватського району Донецької області. 26 од. зб.,
1946–1981 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання Південно-Донецької залізниці, м. Ясинувата Донецької області. 59 од. зб.,
1943–1987 рр........................................................................................... 320
Олександро-Григорівська територіальна первинна партійна організація, с. Олександро-Григорівка Авдіївського району Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1956 рр.................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішних справ виконкому
Ясинуватської міської ради народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 22 од. зб., 1946–1957, 1970–1980 рр................................. 320
Первинна партійна організація Ясинуватського державного машинобудівного заводу, м. Ясинувата Донецької області. 221 од. зб., 1947–
1987 рр..................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Ясинуватського кварцитового рудника,
м. Ясинувата Авдіївського району Сталінської області. 9 од. зб., 1933,
1938–1941, 1946–1952 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація селищної ради Авдіївка-2 Авдіївського
району Сталінської області. 13 од. зб., 1945–1957 рр......................... 320
Первинна партійна організація станції Кальміус Донецької залізниці
Авдіївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1948–1954 рр.... 320
Первинна партійна організація лікарсько-санітарної служби ПівденноДонецької залізниці Авдіївського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1945–1953 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація радгоспу “Каменка” Авдіївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1952 рр................................... 320
Первинна партійна організація управління будівельно-відбудовних
робіт Південно-Донецької залізниці Авдіївського району Сталінської
області. 17 од. зб., 1943–1950 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація вагонного депо “Схід” Авдіївського
району Сталінської області. 34 од. зб., 1943–1959 рр......................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 52, м. Авдіївка
Сталінської області. 8 од. зб., 1945–1952 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Авдіївського керамічного заводу,
м. Авдіївка Сталінської області. 15 од. зб., 1945–1957 рр.................. 320
Первинна партійна організація Сталінської обласної вищої партійної
школи, м. Сталіно Сталінської області. 20 од. зб., 1945–1959 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Світанок”, с. Новоселівка
Ясинуватського району Донецької області. 34 од. зб., 1946–1987 рр.....320
Первинна партійна організація заготівельного пункту “Заготзерно”
Авдіївського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1952 рр.... 320
Первинна партійна організація Головного буфета станції Ясинувата Донецької залізниці Авдіївського району Сталінської області.
12 од. зб., 1946–1957 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація водопостачання станції Ясинувата
Авдіївського району Сталінської області. 10 од. зб., 1948–1957 рр. 320
Первинна партійна організація дорожньо-технічної школи станції
Ясинувата Авдіївського району Сталінської області. 12 од. зб., 1946–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ясинуватського комбінату хлібопродуктів, м. Ясинувата Донецької області. 28 од. зб., 1946–1981 рр.... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Орлівка Ясинуватського району Донецької області. 29 од. зб., 1947–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 50-річчя Ворошилова,
с. Уманське Авдіївського району Сталінської області. 8 од. зб., 1946–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Жовтень”, с. Новоселівка
Авдіївського району Сталінської області. 6 од. зб., 1945–1950 рр.... 320
Первинна партійна організація Ясинуватської дистанції шляху Південно-Донецької залізниці, м. Ясинувата Донецької області. 50 од. зб.,
1943–1986 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація ремонтно-прокатної бази управління
будівельно-відбудовних робіт Південно-Донецької залізниці Авдіїв
ського району Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1957 рр............. 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Мічуріна, сел. Ласточкине
Ясинуватського району Донецької області. 34 од. зб., 1946–1979 рр.....320
Первинна партійна організація електростанції станції Ясинувата
Південно-Донецької залізниці, м. Ясинувата Сталінської області.
10 од. зб., 1948–1957 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Заповіти Ілліча”, с. Григорівка Авдіївського району Сталінської області. 19 од. зб., 1935, 1946–
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ясинуватського районного об’єднання
“Сільгосптехніка”, м. Ясинувата Донецької області. 43 од. зб., 1945–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 69,
м. Ясинувата Донецької області. 35 од. зб., 1945–1981 рр................. 320
Первинна партійна організація державного племінного радгоспу
“Більшовик”, с. Желанне Ясинуватського району Донецької області.
51 од. зб., 1944–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Новожеланнівської дитячої трудової
колонії МВС СРСР Авдіївського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1945–1953 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація 6-ї дистанції будинків і споруджень
станції Ясинувата Авдіївського району Сталінської області. 21 од. зб.,
1944–1957 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Прогрес”, с. Новоселівка
Авдіївського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр.... 320
Первинна партійна організація виконкому Ясинуватської міської ради
народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 32 од. зб., 1943–
1981 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Авдіївської районної лікарні, м. Авдіївка Сталінської області. 10 од. зб., 1947–1956 рр................................. 320
Первинна партійна організація Першотравневої сільської ради, с. Первомайське Авдіївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1946–
1953 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу охорони МДБ на станції Ясинувата Південно-Донецької залізниці Авдіївського району Сталінської
області. 9 од. зб., 1947–1952 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Ясинувата Донецької залізниці, м. Ясинувата Донецької області. 64 од. зб., 1944–
1987 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції “Желанна” Південно-Донецької
залізниці Авдіївського району Сталінської області. 12 од. зб., 1946–
1957 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, с. Новоселівка
Ясинуватського району Донецької області. 36 од. зб., 1946–1981 рр.....320
Первинна партійна організація районного управління сільськогосподарських заготівель, м. Авдіївка Сталінської області. 7 од. зб., 1947–
1953 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Ясинуватської міської ради
народних депутатів, м. Ясинувата Донецької області. 43 од. зб., 1944–
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1945–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “ Первое Мая”, с. Торcьке
Костянтинівського району Донецької області. 30 од. зб., 1939–1940,
1946–1979 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Марковської сільської ради Костянтинівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Борець”, с. Кіндратівка Костянтинівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1932–
1934, 1937–1941, 1946–1949 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Заповіти Ілліча”, с. Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області. 38 од. зб., 1937–
1941, 1946–1980 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Катеринівської сільської ради, с. Катеринівка Костянтинівського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1947–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Новий путь”, с. Предтечине
Костянтинівського району Донецької області. 44 од. зб., 1937–1941,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Русин Яр Костянтинівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр...320
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Первинна партійна організація виконавчого комітету Костянтинівської
районної ради народних депутатів, м. Костянтинівка Донецької області. 46 од. зб., 1930, 1939–1941, 1945–1987 рр...................................... 320
Первинна партійна організація свинорадгоспу “Краматорський”, с. Білокузьминівка Костянтинівського району Донецької області. 28 од. зб.,
1933, 1936–1941, 1945–1961 рр............................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу №4 “Городній” Костянтинівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1938,1939, 1945–
1947 рр.................................................................................................... 320
Семенівська територіальна первинна партійна організація, с. Семенівка Костянтинівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1940, 1941,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Олексіївської середньої школи,
с. Олексіївка Костянтинівського району Сталінської області. 15 од. зб.,
1947–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Русин-Ярської сільської ради Костянтинівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1938–1941, 1944–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської районної споживчої
спілки, м. Костянтинівка Донецької області. 42 од. зб., 1937–1940,
1944–1961, 1966–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівської реалізаційної бази
хлібопродуктів, м. Костянтинівка Донецької області. 19 од. зб., 1940,
1945–1964 рр.......................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація Олександро-Калинов
ської сільської ради, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1945–1949 рр................................... 320
Первинна партійна організація Дружківської МТС, м. Дружківка
Костянтинівського району Сталінської області. 15 од. зб., 1939–1941,
1946–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація вогнетривкого заводу, м. Артемівськ
Донецької області. 36 од. зб., 1957–1989 рр........................................ 320
Первинна партійна організація тресту “Донбасмашбуд”, м. Сталіно
Сталінської області. 1 од. зб., 1949–1951 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Миколаївської сільської ради Костянтинівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1940,1941, 1944–
1946, 1957–1961 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 22-го з’їзду КПРС, с. Катеринівка Костянтинівського району Донецької області. 36 од. зб., 1938–
1941, 1943–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “П’ятирічка” Костянтинівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1949 рр.................. 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління тресту “Автотрансбуд” № 1, м. Артемівськ Сталінської області.
3 од. зб., 1957–1959 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління
№5, сел. Клебан-Бик Костянтинівського району Сталінської області.
16 од. зб., 1945–1953 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Олександропіль
Костянтинівського району Донецької області. 44 од. зб., 1937–1939,
1945–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація районної контори “Заготскот” Костянтинівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Широкий шлях”, с. Нова
Полтавка Костянтинівського району Донецької області. 55 од. зб.,
1937–1941, 1945–1981 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Клари Цеткин, с. Маркове
Костянтинівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1939–1940,
1946–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Кіндратівської сільської ради, с. Кіндратівка Костянтинівського району Сталінської області. 16 од. зб.,
1946–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація кварцового рудника Костянтинівського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, с. Катеринівка
Костянтинівського району Сталінської області. 19 од. зб., 1937–1940,
1944–1958 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Серп і молот”, с. Тарасівка Костянтинівського району Донецької області. 39 од. зб., 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація південної контори “Головкокс”,
м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1944–1953 рр................... 320
Первинна партійна організація Сталінського будівельного управління “Союзспецбуд”, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1946–
1953 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Ямського розсадницького радгоспу,
с. Яма Артемівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1958,
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Прогрес” виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Торезантрацит”, м. Торез Донецької
області. 101 од. зб., 1940,1941, 1944–1987 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Торезького міського комітету КПУ,
м. Торез Донецької області. 66 од. зб., 1934–1941, 1944–1981 рр..... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 3 тресту
“Артемжитлобуд”, м. Дзержинськ Сталінської області. 7 од. зб., 1944–
1952 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Гірник”, м. Торез Донецької області. 48 од. зб., 1932–1941, 1946–1987 рр......................... 320
Первинна партійна організація шахти № 9-43 тресту “Чистяковшахтовідновлення”, м. Чистякове Сталінської області. 14 од. зб., 1936–
1941 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 17-ї дистанції шляху станції Торез Донецької залізниці, м. Торез Донецької області. 47 од. зб., 1940, 1943–
1981 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація районної інспекції “Укрінпвугілля”,
м. Чистякове Сталінської області. 18 од. зб., 1946–1959 рр............... 320
Первинна партійна організація автотранспортної контори, м. Чистякове Сталінської області. 13 од. зб., 1947–1957 рр................................. 320
Первинна партійна організація Слов’янського медичного училища,
м. Слов’янськ Донецької області. 20 од. зб., 1937, 1953–1972 рр..... 320
Первинна партійна організація територіального управління Міні
стерства продуктових резервів СРСР, м. Сталіно Сталінської області.
19 од. зб., 1947–1959 рр.........................................................................320
Первинна партійна організація тресту “Сталінбуд”, м. Сталіно Ста
лінської області. 12 од. зб., 1946–1954 рр............................................320
Первинна партійна організація обласної контори “Заготтварсировина”,
м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1940, 1948–1955 рр...........320
Первинна партійна організація тресту “Донецькшахтобудмонтаж”,
м. Донецьк Донецької області. 55 од. зб., 1944–1981 рр....................320
Первинна партійна організація Центрального універмагу, м. Донецьк
Донецької області. 66 од. зб., 1938–1940, 1946–1987 рр....................320
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Первинна партійна організація радгоспу ім. Кірова Краснолиманського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр......................320
Первинна партійна організація будівельного управління тресту
“Донбудматеріали”, м. Сталіно Сталінської області. 3 од. зб., 1949–
1951 рр....................................................................................................320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, село Георгіївка
Мар’їнського району Сталінської області. 20 од. зб., 1933–1940, 1945–
1956 рр....................................................................................................320
Первинна партійна організація колгоспу “Жовтень”, село Єлизаветівка
Мар’їнського району Донецької області. 66 од. зб., 1949–1988 рр...320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 30 років ВЛКСМ
Мар’їнського району Сталінської області. 2 од. зб., 1949–1950 рр... 320
*****
*****
Первинна партійна організація села Успенівки Мар’їнського району
Сталінської області. 11 од. зб., 1933–1939, 1945–1954 рр..................320
Первинна партійна організація Мар’їнського районного відділу МДБ
УРСР, смт. Мар’їнка Сталінської області. 5 од. зб., 1947–1952 рр....320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконавчого
комітету Портовської районної ради депутатів трудящих, м. Маріуполь Сталінської області. 3 од. зб., 1940, 1945–1947 рр.....................320
*****
Первинна партійна організація Центральних електромеханічних майстерень виробничого об’єднання “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 25 од. зб., 1943–1978 рр.....................................................320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання виробничого об’єднання “Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 71 од. зб., 1944–1988 рр.............................................320
Первинна партійна організація станції Чунишине Південно-Донецької залізниці Красноармійського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1948–1952 рр..........................................................................................320
*****
Первинна партійна організація Красноармійської дільниці енергопостачання, м. Красноармійськ Сталінської області. 7 од. зб., 1948–
1960 рр....................................................................................................320
Осередок КП(б)У транспортників станції “Вдала” Південно-Донецької залізниці Красноармійського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1930–1932, 1947–1952 рр......................................................................320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, село Яблонівка Костянтинівського району Донецької області. 19 од. зб., 1947–
1974 рр....................................................................................................320
Первинна партійна організація Дзержинського механічного заводу
виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Дзержинськвугілля”,
м. Дзержинськ Донецької області. 51 од. зб., 1936–1940, 1945–
1981 рр....................................................................................................320
Первинна партійна організація будуправління № 1 тресту “Совєт
ськвугілля”, м. Макіївка Донецької області. 17 од. зб., 1947–
1963 рр....................................................................................................320
Первинна партійна організація середньої школи №1, м. Красноармійськ Сталінської області. 12 од. зб., 1940, 1947–1957 рр.....................320
Первинна партійна організація домобудівного комбінату “Ждановбуд”
Міністерства будівельних підприємств важкої індустрії, м. Жданов
Донецької області. 20 од. зб., 1968–1987 рр........................................320
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Первинна партійна організація Красноармійської центральної районної лікарні, м. Красноармійськ Донецької області. 13 од. зб., 1946–
1967 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійського відділення Держбанку, м. Красноармійськ Сталінської області. 16 од. зб., 1935–1940,
1943–1960 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського хлібокомбінату, м. Єнакієве Донецької області. 53 од. зб., 1944–1981 рр............................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ударник”, село Свердлов
ське Красноармійського району Сталінської області. 3 од. зб., 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ударник” Гродівської селищної ради Красноармійського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1948–1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Крупської, село Іванівка Красноармійського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Родіна, село Краснолиманське Красноармійського району Сталінської області. 1 од. зб., 1950
р............................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Артема, село Свердлов
ське Красноармійського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Пролетар” Новоекономічної сільради Красноармійського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1948–1949 рр.......................................................................................... 320
Миролюбівська територіальна первинна партійна організація, село
Миролюбівка Красноармійського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1945–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чкалова, село Іванівка Красноармійського району Сталінської області. 5 од. зб., 1944–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Карла Маркса, село Удачне Красноармійського району Сталінської області. 4 од. зб., 1934,
1947–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійського будівельно-монтажного управління №7 Красноармійського району Сталінської області. 16 од. зб., 1938–1939, 1946–1955 рр................................................ 320
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Олександрівської районної ради народних депутатів, смт.Олександрівка Донецької області. 47 од. зб., 1933–1941, 1943–1981 рр........... 320
Первинна партійна організація Беззаботівської сільської ради Олександрівського району Сталінської області. 21 од. зб., 1926–1941, 1945–
1956 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація пожежної охорони тресту “Дзержин
ськвугілля”, м. Дзержинськ Сталінської області. 18 од. зб., 1936–1940,
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Первинна партійна організація колгоспу “Артилерійський полк” Дзержинського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр........ 320
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Первинна партійна організація районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Дзержинськ Сталінської області. 5 од. зб., 1948–
1953 рр.................................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація селища Корсунь Єнакієвського району Сталінської області. 21 од. зб., 1924–1940, 1944–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Хацапетівський”, с. Савелівка Дебальцівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1940, 1945–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація сел. Соф’є-Кіндратівка Дебальцівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1944–1950 рр...................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Войовничий безбожник” Дебальцівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1930–1940, 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чкалова, с. Мало-Орлівка
Дебальцівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1950 рр...320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Тельмана, с. Мало-Орлівка Єнакієвського району Сталінська область. 5 од. зб., 1940, 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Жовтень”,
сел. Ольховатка Дебальцівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1938–1940, 1947–1950 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Октябрь”, смт. Луганське
Артемівського району Донецької області. 35 од. зб., 1947–1981 рр. 320
Первинна партійна організація Харцизько-Ханженківського загону пожежної охорони управління внутрішніх справ, м. Макіївка Донецької
області. 34 од. зб., 1949–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ленінський путь”, с. Новогригорівка Артемівського району Донецької області. 31 од. зб.,
1944–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського заготівельного пункту
“Заготзерно” Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1951 рр................. 320
Первинна партійна організація Дебальцівського пункту “Заготзерно”
станції Дебальцеве Донецької залізниці Сталінської області. 4 од. зб.,
1948–1951 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Орджонікідзевської МТС, м. Орджонікідзе Сталінської області. 8 од. зб., 1939,1940, 1946–1951 рр... 320
Територіальна первинна партійна організація смт.Ольховатки Дебальцівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1928–1932, 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського молокозаводу, м. Єнакієве Сталінської області. 2 од. зб., 1947–1949 рр................................... 320
Первинна партійна організація Будьоннівської сільської ради,
сел. Будьоннівка Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр.......... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко №1, с. Корсунь
Дебальцівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр...320
Територіальна первинна партійна організація, с. Хацапетівка Дебальцівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1930–1941, 1948–
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Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до комунізму”, сел.
Луганське Дебальцівського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1947–1951 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Світ-село” Дебальцівського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр........................... 320
Первинна партійна організація виконавчого комітету Єнакієвської
районної ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Сталінської області.
16 од. зб., 1944–1958 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Новогригорівського млина, с. Новогригорівка Дебальцівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Мало-Орлівська територіальна первинна партійна організація, с. МалоОрлівка Дебальцівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1946 р....320
Первинна партійна організація колгоспу “Скельоватський” Луганської
селищної ради Дебальцівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1940, 1945–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Скельоватської сільської ради Дебальцівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр.......... 320
Первинна партійна організація колгоспу “За краще життя”, с. Корсунь Дебальцівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1938–1940,
1947–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Лозовський”, сел. Луганське
Дебальцівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр...320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, смт.Луганське
Артемівського району Донецької області. 24 од. зб., 1940, 1947–1960,
1965–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона Армія”, с. Корсунь
Дебальцівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1940, 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 1-го Травня Соф’є-Кіндратівської сільської ради Дебальцівського району Сталінської області.
10 од. зб., 1935–1941, 1948–1950 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний промінь”, с. Будьоннівка Дебальцівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу сільського господарства виконавчого комітету Єнакієвської районної ради депутатів трудящих,
м. Єнакієве Сталінської області. 4 од. зб., 1948–1951 рр................... 320
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Первинна партійна організація суду і прокуратури Єнакієвського району, м. Єнакієве Сталінської області. 7 од. зб., 1944–1951 рр............. 320
Територіальна первинна партійна організація Іллінської сільської
ради, с. Іллінка Дебальцівського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1930,1931, 1946–1951 рр....................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Хрущьова Дебальцівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1945–1951 рр...................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Комуна”, с. Новогригорівка
Дебальцівського району Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1951 рр.320
Первинна партійна організація радгоспу “Ударник”, сел. Хацапетівка
Дебальцівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр...320
Первинна партійна організація районного уповноваженого Міністерства заготівель, м. Єнакієве Сталінської області. 6 од. зб., 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна Першотравневого
району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1957 рр........................... 320
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Первинна партійна організація Вірівської селищної ради, с. Вірівка
Дебальцівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1925–1931,
1946–1951 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвської районної споживчої спілки, м. Єнакієве Сталінської області. 8 од. зб., 1939,1940, 1946–1951
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Культпоказчик”, с. Скельове Дебальцівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939–1941,
1946–1951 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У клуба ім. К. Маркса заводу Ілліча, м. Маріуполь
Маріупольського округу. 7 од. зб., 1926–1929 рр................................ 320
Первинна партійна організація фінансового відділу виконкому Єнакієвської міської ради депутатів трудящих, м. Єнакієве Сталінської
області. 15 од. зб., 1936–1940, 1944–1952 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Шахтарської міської лікарні № 1,
м. Шахтарськ Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1957 рр............. 320
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Первинна партійна організація Костянтинівського міського комітету
КПУ, м. Костянтинівка Донецької області. 35 од. зб., 1938, 1939, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація “Донецьквуглепостачзбут”, м. Донецьк
Донецької області. 6 од. зб., 1945–1962 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Спільна праця”, с. Іванівка Красноармійського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сталінської контори “Головавтотракторпостачання”, м. Артемівськ Сталінської області. 19 од. зб., 1935–
1940, 1946–1958 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Ханженківського хлібокомбінату,
сел. Ханженкове міста Макіївки Донецької області. 21 од. зб., 1945–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Ханженкове Донецької залізниці, м. Макіївка Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1950 рр.............. 320
Первинна партійна організація шахтоуправління ім. Кірова виробничого об’єднання по видобутку вугілля “Совєтськвугілля”, м. Макіївка
Донецької області. 100 од. зб., 1937–1987 рр...................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Нове світло”, с. Стара Ласпа
Тельманівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр...320
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Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Жовтень” Тельманівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1936–1940, 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова Тельманівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1953 рр...................... 320
Первинна партійна організація фінансово-банківських працівників
Тельманівського району Донецької області. 32 од. зб., 1946–1977 рр....320
Первинна партійна організація Тельманівської районної споживчої
спілки, смт. Тельманове Донецької області. 36 од. зб., 1935–1940,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація зернорадгоспу “Приморський”, с. Приморське Тельманівського району Донецької області. 105 од. зб., 1935–
1940, 1945–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація виконавчого комітету Тельманівської
районної ради народних депутатів, смт. Тельманове Донецької області.
40 од. зб., 1935–1940, 1944–1987 рр..................................................... 320
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Первинна партійна організація Тельманівського районного уповноваженого Міністерства заготівель, сел. Тельманове Сталінської області.
10 од. зб., 1939,1940, 1946–1953 рр...................................................... 320
Первинна партійна організація Греково-Олександрівської МТС,
с. Греково-Олександрівка Тельманівського району Сталінської області.
15 од. зб., 1935–1940, 1944–1953 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Остгеймської МТС, с. Остгейм Тельманівського району Сталінської області. 17 од. зб., 1935–1940, 1943–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгосп ім. Леніна, с. Гранітне Тельманівського району Донецької області. 81 од. зб., 1939,1940, 1947–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Територіальна первинна партійна організація Коньківської сільської
ради Тельманівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1935, 1936,
1944–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна” Старобешівського
району Донецької області. 19 од. зб., 1939, 1947–1963 рр................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Фрідріха Енгельса Тельманівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1946–1949 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Роте-Фане”, с. Зернове Тельманівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр..... 320
Територіальна первинна партійна організація Тельманівської сільської ради, сел. Тельманове Сталінської області. 23 од. зб., 1935–1940,
1946–1958 рр.......................................................................................... 320
Михайлівська територіальна первинна партійна організація, с. Михайлівка Тельманівського району Сталінської області. 10 од. зб., 1937–
1940, 1944–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Октябрської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1945–1950 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 22-го з’їзду КПРС,
смт.Тельманове Донецької області. 73 од. зб., 1935–1940, 1944–
1987 рр.................................................................................................... 320
Гранітна територіальна первинна партійна організація Тельманівського району Донецької області. 22 од. зб., 1943–1981 рр....................... 320
Територіальна первинна партійна організація Греково-Олександрів
ської сільської ради Тельманівського району Сталінської області.
9 од. зб., 1936–1940, 1946–1950 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація Первомайської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939, 1940, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красно-Октябрської сільської ради
Тельманівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1945–1949 рр...320
Первинна партійна організація Новоласпинської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр..... 320
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Первинна партійна організація Дерсовської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр..... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Тельмана Тельманівського
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“Пролетарськвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 25 од. зб., 1948–
1967 рр.................................................................................................... 320
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1946–1952 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація радгоспу “Ясногірський” Слов’янського
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Андріївського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1952 рр. 320
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1951 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація тресту “Сталінмісцеввугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 29 од. зб., 1940, 1944–1956, 1958,1959 рр.... 320
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1940 рр.................................................................................................... 320
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1940, 1943–1958 рр................................................................................ 320
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МДБ, с. Ольгинка Сталінської області. 3 од. зб., 1945–1949 рр........ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Краматорський” , с. Сергіївка Слов’янського району Донецької області. 81 од. зб., 1944–1988 рр. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Щорса, с. Карла Лібкнехта
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1947–1958 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Комунар”, с. Михайлівка
Андріївського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Рози Люксембург, с. Карла
Лібкнехта Андріївського району Сталінської області. 5 од. зб., 1938–
1940, 1947,1948 рр................................................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Андріївка
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1950 рр.................................................................................................... 320
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1953 рр.................................................................................................... 320
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с. Андріївка Андріївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1947–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Пролетар”, с. Андріївка
Андріївського району Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1950 рр. 320
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1939,1940, 1946–1950 рр....................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Володарського, с. Дмитрівка Андріївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1939, 1940,
1946–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Федорівської сільської ради Андріїв
ського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр............... 320
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1953 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьонного, с. Дмитрівка
Андріївського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–1950 рр. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьонного Старомлинів
ського району Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1957 рр............. 320
Первинна партійна організація Новослов’янської сільської ради
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ського району Сталінської області. 13 од. зб., 1938–1940, 1945–
1955 рр.................................................................................................... 320
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1946–1957 рр.......................................................................................... 320
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92 од. зб., 1945–1985 рр......................................................................... 320
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Сталінської області. 3 од. зб., 1948–1949 рр........................................ 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Кірова, с. Завітне Бажання Великоновосілківського району Донецької області. 67 од. зб., 1930,
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Первинна партійна організація Ольгинського районного комітету
КПУ, сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 9 од. зб.,
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м. Артемівськ Донецької області. 16 од. зб., 1948–1965 рр............... 320
Первинна партійна організація заводу “Доріндустрія”, м. Артемівськ
Донецької області. 64 од. зб., 1934–1941, 1945–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація Артемівської геофізичної експедиції,
м. Артемівськ Донецької області. 20 од. зб., 1947–1965 рр............... 320
Первинна партійна організація Часовярської лікарні, м. Часов-Яр Донецької області. 18 од. зб., 1947–1965 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Артемівського українського музичнодраматичного театру, м. Артемівськ Сталінської області. 14 од. зб.,
1946–1959 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація 9-ї дільниці тресту “Трансводбуд”,
м. Артемівськ Сталінської області. 11 од. зб., 1937–1940, 1947–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління будівельно-відбудовних
робіт Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 25 од. зб., 1943–1951 рр.................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація 4-ї дистанції сигналізації і зв’язку
станції Артемівськ Південно-Донецької залізниці Донецької області.
22 од. зб., 1946–1965 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація установи ЮЕ-3121197, м. Артемівськ
Донецької області. 46 од. зб., 1937–1940, 1943–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація Малоянисольської сільської ради Володарського району Сталінської області. 19 од. зб., 1923–1940, 1944–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського заводу по обробці кольорових металів ім. Е. І. Квірінга, м. Артемівськ Донецької області.
127 од. зб., 1945–1988 рр....................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського міського відділу управління КДБ, м. Артемівськ Донецької області. 28 од. зб., 1943–
1979 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Артемівської міської ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 74 од. зб., 1924–1940, 1943–1981 рр................................. 320
*****
*****
Первинна партійна організація 1-ї міської лікарні ім. М. В. Фрунзе,
м. Артемівськ Сталінської області. 37 од. зб., 1925–1938, 1947–
1955 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Артемівського відділення Держбанку,
м. Артемівськ Сталінської області. 23 од. зб., 1944–1959 рр............. 320
Первинна партійна організація Артемівського міського торгового відділу, м. Артемівськ Сталінської області. 14 од. зб., 1944–1955 рр.... 320
Первинна партійна організація Артемівського медичного училища,
м. Артемівськ Донецької області. 37 од. зб., 1936–1940, 1949–1981 рр....320
*****
Первинна партійна організація Української комплексної топо-маркшейдерської експедиції, м. Артемівськ Сталінської області. 15 од. зб.,
1945–1959 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського комунального господарства,
м. Артемівськ Донецької області. 31 од. зб., 1946–1981 рр............... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова, с. Василівка Амвросіївського району Сталінської області. 40 од. зб., 1921–1941,
1944–1957 рр........................................................................................... 320
*****
Амвросіївський районний комітет ЛКСМУ, м. Амвросіївка Донецької
області. 387 од. зб., 1924–1929, 1934–1940, 1943–1991 рр................. 325
*****
Первинна партійна організація дорожнього управління Південно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 22 од. зб., 1943–
1959 рр..................................................................................................... 320
*****
*****
Первинна партійна організація тресту “Укрбудскло”, м. Артемівськ
Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1948 рр........................................ 320
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*****
Первинна партійна організація ремонтно-прокатної бази управління
будівельно-відбудовних робіт Північно-Донецької залізниці, м. Арте
мівськ Сталінської області. 3 од. зб., 1949,1950 рр............................. 320
*****
Первинна партійна організація Артемівської дистанції захисних лісонасаджень Південно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської
області. 16 од. зб., 1946–1956 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація школи-інтернату № 2, м. Артемівськ
Донецької області. 20 од. зб., 1947–1965 рр........................................ 320
*****
Первинна партійна організація лінійного суду і прокуратури Північно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталінської області. 18 од. зб.,
1948–1953 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського районного відділу кінофікації, м. Артемівськ Сталінської області. 2 од. зб., 1949, 1950 рр. 320
Первинна партійна організація Головного матеріального складу станції Артемівськ-2 Південно-Донецької залізниці, м. Артемівськ Сталін
ської області. 15 од. зб., 1940, 1944–1959 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Боївської сільської ради Володарського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1925–1940, 1946–1950 рр..... 320
Первинна партійна організація Артемівської торгової бази “Головтекстильторг”, м. Артемівськ Сталінської області. 12 од. зб., 1948–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Часовярського заводу ім. Орджонікідзе, м. Артемівськ Сталінської області. 100 од. зб., 1933–1940, 1943–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконавчого комітету Часовярської
міської ради депутатів трудящих, м. Часов Яр Донецької області.
25 од. зб., 1930–1941, 1946–1965 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського заводу “Металіст”,
м. Артемівськ Донецької області. 42 од. зб., 1937–1939, 1944–1981 рр....320
*****
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Артемівської міської ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 33 од. зб., 1924, 1934–1938, 1944–1981 рр....................... 320
Первинна партійна організація харчосмакової фабрики, м. Артемівськ
Донецької області. 41 од. зб., 1948–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського алебастрового заводу
“Мінтрансбуду”, м. Артемівськ Сталінської області. 21 од. зб., 1931–
1941, 1946–1957 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання комбінату вогнетривких виробів, м. Артемівськ Донецької області.
12 од. зб., 1950–1965 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської дорожньо-технічної школи, м. Артемівськ Донецької області. 21 од. зб., 1940, 1946–1965 рр.....320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного потягу № 389,
м. Артемівськ Донецької області. 30 од. зб., 1944–1981 рр............... 320
Первинна партійна організація 1-го відділення міліції, м. Артемівськ
Сталінської області. 12 од. зб., 1947–1959 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського міського товариства сліпих, м. Артемівськ Сталінської області. 17 од. зб., 1940, 1945–
1959 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація станції Часов-Яр, м. Артемівськ Донецької області. 36 од. зб., 1937–1940, 1943–1981 рр......................... 320
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Первинна партійна організація управління торгівлі виконкому
Артемівської міської ради народних депутатів, м. Артемівськ Донецької області. 52 од. зб., 1944–1987 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація магазина № 12 “Гастроном”, м. Арте
мівськ Сталінської області. 14 од. зб., 1946–1956 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Артемівського будівельного управління тресту “Донбасмашбуд”, м. Артемівськ Сталінської області.
9 од. зб., 1944–1951 рр........................................................................... 320
*****
*****
Первинна партійна організація Артемівського кар’єроуправління вогнетривких глин, м. Артемівськ Сталінської області. 8 од. зб., 1940,
1948–1954 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського м’ясокомбінату, м. Арте
мівськ Донецької області. 58 од. зб., 1927–1940, 1945–1987 рр........ 320
Первинна партійна організація районного управління виробничого
об’єднання “Укрпромводчормет”, м. Артемівськ Донецької області. 30
од. зб., 1959–1991 рр.............................................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова, с. Успенка Амвросіївського району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Макіївської сільгоспколонії виправнотрудових таборів, м. Макіївка Сталінської області. 12 од. зб., 1950–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 7 ім. Горького,
м. Артемівськ Донецької області. 18 од. зб., 1947–1965 рр............... 320
Первинна партійна організація будівництва шахти “Новогродівка” Красноармійського району Сталінської області. 2 од. зб., 1945–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Красноармійського районного відділу
МДБ, м. Красноармійськ Сталінської області. 7 од. зб., 1946–1952 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Фрунзе, село Гродівка
Красноармійського району Донецької області. 106 од. зб., 1932–1933,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№04116 Донецького облуправління пасажирського автотранспорту,
м. Красноармійськ Донецької області. 42 од. зб., 1938–1939, 1946–1990
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація Донецького територіально-виробничого об’єднання автомобільного транспорту, м. Красноармійськ Донецької області. 45 од. зб., 1947–1987 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація електростанції Красноармійського
району Сталінської області. 26 од. зб., 1931–1940, 1946–1951 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова, смт. Новоекономічне Красноармійського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1930, 1947–1952 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Зоря комунізму”, село Миролюбівка Красноармійського району Сталінської області. 29 од. зб.,
1946–1977 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Димитрова, село Новомиколаївка Красноармійського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1934, 1946–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Красноармійського шахтобудівного
управління тресту “Красноармійськвуглебуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 32 од. зб., 1931–1932, 1945–1981 рр......................... 320
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Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області. 98 од. зб., 1949–1987 рр............ 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка
Донецької області. 43 од. зб., 1944–1970 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Калінінського районного комітету КПУ,
м. Горлівка Донецької області. 42 од. зб., 1944–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація Калінінського районного відділення
Держбанку, м. Горлівка Донецької області. 10 од. зб., 1951–1963 рр. 320
Первинна партійна організація вантажно-транспортного управління
тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 18 од. зб.,
1945–1959 рр.......................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Горлівської міської лікарні № 3, м. Горлівка Донецької області. 65 од. зб., 1947–1986 рр............................... 320
Первинна партійна організація гірничо-промислової школи № 5 шахти
“Кіндратівка-Нова”, м. Горлівка Сталінської області. 12 од. зб., 1947–
1958 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Новогорлівського машинобудівного заводу, м. Горлівка Донецької області. 86 од. зб., 1944–1987 рр........... 320
Первинна партійна організація Горлівського рудоремонтного заводу,
м. Горлівка Донецької області. 102 од. зб., 1945–1987 рр.................. 320
Первинна партійна організація Румянцевської сільради міста Горлівки
Сталінської області. 12 од. зб., 1937, 1948–1958 рр............................ 320
*****
Первинна партійна організація Донецького будівельного управління
№44 тресту “Південьтермоізоляція”, м. Донецьк Донецької області.
37 од. зб., 1946–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому Будьоннівської районної ради депутатів трудящих, м. Сталіно Сталінської
області. 4 од. зб., 1946–1949 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація Мушкетовської технічної бази Головпостачання, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1946–1957 рр.
320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація гірничопромислової школи № 9,
м. Сталіно Сталінської області. 12 од. зб., 1946–1950 рр................... 320
Первинна партійна організація електротехнічного ремонтного заводу Донецьких залізниць, м. Артемівськ Донецької області. 38 од. зб.,
1940, 1946–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація монтажної дільниці №7 тресту “Донбасмережбуд”, м. Артемівськ Сталінської області. 11 од. зб., 1944–
1957 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу “Комунар” Орджонікідзев
ського району, м. Маріуполь Сталінської області. 5 од. зб., 1945–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Орджонікідзевської районної ради депутатів трудящих, м. Маріуполь
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1945–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Амвросіївського змішторгу, м. Амвро
сіївка Донецької області. 66 од. зб., 1936–1941, 1945–1981 рр.......... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Жовтень”, с. Мокроєланчик Амвросіївського району Донецької області. 51 од. зб., 1937–1941,
1947–1981 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У фракції місцевкому станції Ясинувата Сталінського
округа Авдіївського району. 2 од. зб., 1925–1928 рр.......................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. М. Горького, с. Олексіїв
ське Амвросіївського району Донецької області. 82 од. зб., 1931–1940,
1944–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Луначарського, с. Білоярівка Амвросіївського району Донецької області. 46 од. зб., 1932,
1939–1941, 1946–1981 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація Усовського шахтоуправління тресту
“Чистяковмісцеввугілля”, м. Чистякове Сталінської області. 10 од. зб.,
1952–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Ремовського шахтоуправління, м. Чистякове Сталінської області. 6 од. зб., 1952–1959 рр............................ 320
Первинна партійна організація Торезької геологорозвідувальної експедиції, м. Торез Донецької області. 65 од. зб., 1932–1935, 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу, м. Чистякове Сталінської області. 11 од. зб., 1947–1959 рр.......................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Горького, с. Бердянське
Першотравневого району Донецької області. 41 од. зб., 1956–1981 рр.320
Первинна партійна організація будівельного управління тресту “Чистяковшахтовідновлення”, м. Чистякове Сталінської області. 9 од. зб.,
1950–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація паровозного депо станції Дронове Донецької залізниці, м. Чистякове Сталінської області. 5 од. зб., 1951,
1952 рр.................................................................................................... 320
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Костянтинівський районний комітет ЛКСМУ, м. Костянтинівка Донецької області. 22 од. зб., 1923–1932 рр............................................. 325
*****
Первинна партійна організація Торезького м’ясопереробного заводу,
м. Торез Донецької області. 22 од. зб., 1951–1981 рр......................... 320
Первинна партійна організація Торезької Центральної міської лікарні,
м. Торез Донецької області. 54 од. зб., 1951–1987 рр......................... 320
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Первинна партійна організація тресту “Чистяковмісцеввугілля”,
м. Чистякове Сталінської області. 9 од. зб., 1950–1959 рр................. 320
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу виробничого об’єднання по видобутку антрациту “Торезантрацит”, м. Торез
Донецької області. 67 од. зб., 1933–1939, 1946–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація медичного об’єднання шахти Кисильова, м. Чистякове Сталінської області. 8 од. зб., 1951–1960 рр........... 320
Первинна партійна організація Торезького ремонтно-будівельного управління виробничого об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 43 од. зб., 1936, 1947–1981 рр........................................... 320
Первинна партійна організація автотранспортної контори тресту
“Шахтовідбудова”, м. Чистякове Сталінської області. 4 од. зб., 1950–
1952 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Фрунзе, с. Олександрівка Старобешівського району Донецької області. 50 од. зб., 1949–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чкалова, с. Роздольне Старобешівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1949,1950 рр. 320
Первинна партійна організація сільгоспартілі “Червона зірка”,
с. Василівка Старобешівського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1933,1934, 1946–1948 рр....................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона Україна”, с. Василівка Старобешівського району Донецької області. 11 од. зб., 1946–
1981 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Стила Старобешівського району Донецької області. 39 од. зб., 1934–1939, 1945–
1987 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова Старобешів
ського району Сталінської області. 4 од. зб., 1949–1954 рр............... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Своя праця”, с. Покрово-Кісіївка Старобешівського району Сталінської області. 5 од. зб.,
1933,1934, 1948–1950 рр........................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ленінський шлях”, с. Слюсарево-Шурупове Старобешівського району Сталінської області. 5 од.
зб., 1933, 1947–1957 рр.......................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Іскра”, с. Стила Старобешівського району Донецької області. 11 од. зб., 1947–1968 рр...... 320
Первинна партійна організація обласного розплідника декоративних рослин, сел. Опитне Артемівського району Донецької області.
1 од. зб., 1963,1964 рр............................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, с. Мар’янівка Старобешівського району
Донецької області. 48 од. зб., 1934–1941, 1946–1988 рр.................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Родіна” с. Кумачове Старобешівського району Донецької області. 49 од. зб., 1933,1934, 1947–
1988 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Правда” Старобешівського
району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1949 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “20 років Жовтня” Старобешівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1950 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Осикове Старобешівського району Донецької області. 26 од. зб., 1939–1941, 1947–
1967 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Мічуріна, с. Краснопілля Старобешівського району Донецької області. 42 од. зб., 1933, 1934,
1946–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “День врожаю”, с. Вознесенка Старобешівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1934,
1948–1951 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Нове життя” Старобешів
ського району Сталінської області. 9 од. зб., 1934, 1946–1950 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Тельмана Старобешів
ського району Сталінської області. 3 од. зб., 1934, 1947, 1948 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Запорожець” Старобешів
ського району Сталінської області. 9 од. зб., 1933, 1934, 1946–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова, с. Новоселівка
Старобешівського району Донецької області. 34 од. зб., 1933, 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Вперед” Старобешівського
району Сталінської області. 7 од. зб., 1933, 1934, 1947–1950 рр....... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Донбас”, сел. Старобешеве
Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1933, 1934,
1947–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “2-а п’ятирічка”, с. Новохопрове Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Хрущьова, с. Обільне Старобешівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1952 рр.320
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Первинна партійна організація колгоспу “Любов до праці”, с. Покрово-Кірєєве Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб.,
1947–1949 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Перемога”, с. Побєда
Старобешівського району Донецької області. 38 од. зб., 1934, 1947–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Дзержинського, с. Стила Старобешівського району Донецької області. 47 од. зб., 1947–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна Старобешівського району Сталінської області. 11 од. зб., 1947–1958 рр.................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Комінтерн, с. Олександрівка Старобешівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1939–
1941, 1946–1950 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Прапор” Катерино-Хопровської сільської ради Старобешівського району Сталінської
області. 7 од. зб., 1947–1950 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко, с. Новоселівка
Старобешівського району Сталінської області. 18 од. зб., 1933–1940,
1946–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченко Стильської
сільської ради Старобешівського району Донецької області. 8 од. зб.,
1933,1934, 1947–1962 рр....................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “40 років Жовтня”,
с. Кам’янка Старобешівського району Донецької області. 14 од. зб.,
1946–1968 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Кагановича СлюсаревоШуруповської сільської ради Старобешівського району Сталінської
області. 5 од. зб., 1947–1954 рр............................................................. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Василівка Старобешівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1933–1935, 1946–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Стила Старобешівського району Сталінської області. 10 од. зб., 1947–1961 рр... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, хутір Сталіна Старобешівського району Сталінської області. 1 од. зб., 1946,
1947 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Старобешеве Старобешівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1950–
1959 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№ 04679, м. Комсомольське Старобешівського району Донецької області. 29 од. зб., 1948–1981 рр............................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “2-а п’ятирічка”, с. КатериноХопрове Старобешівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1939,
1946–1948 рр........................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Комсомольської міської ради депутатів
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Первинна партійна організація Менчугівського вапняного заводу,
сел. Менчугове Старобешівського району Донецької області.
19 од. зб., 1931–1940, 1947–1962 рр..................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація, с. Покрово-Кірєєве
Старобешівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1924–1939,
1940–1950 рр........................................................................................... 320
Територіальна первинна партійна організація, с. Обільне Старобешівського району Сталінської області. 1 од. зб., 1946 р................. 320
Первинна партійна організація окремого табірного пункту № 130
МВС Старобешівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1948–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Старобешівської Центральної районної лікарні, смт. Старобешеве Донецької області. 48 од. зб., 1939,
1948–1987 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Нове життя”, смт. Старобешеве Донецької області. 17 од. зб., 1936–1940, 1948–1981 рр... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова Старомлинів
ського району Сталінської області. 8 од. зб., 1946–1956 рр............... 320
*****
Первинна партійна організація Старобешівського районного уповноваженого Міністерства заготівель, смт. Старобешеве Сталінської області. 2 од. зб., 1949, 1950 рр................................................................. 320
Територіальна первинна партійна організація, с.Сонцеве Старобешівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1933–1941 рр..... 320
Територіальна первинна партійна організація, с. Слюсарево-Шурупове Старобешівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1947–
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Первинна партійна організація радгоспу “Бремзберг” Селидівського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1938,1939, 1946–1950 рр........ 320
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Первинна партійна організація Куйбишевського районного відділу
МВС, м. Сталіно Сталінської області. 10 од. зб., 1947–1954 рр........ 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 82, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1951–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 14,
м. Сталіно Сталінської області. 9 од. зб., 1952–1958 рр..................... 320
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Первинна партійна організація Рутченківського деревообробного
комбінату тресту “Донецькжитлобуд”, м. Донецьк Донецької області.
33 од. зб., 1948–1981 рр......................................................................... 320
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ської області. 2 од. зб., 1950,1951 рр.................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського районного комітету
КП(б)У, м. Єнакієве Сталінської області. 2 од. зб., 1950,1951 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова Єнакієвського
району Сталінської області. 2 од. зб., 1948–1950 рр........................... 320
*****
Первинна партійна організація радгоспу “Червоний Профінтерн”
Єнакієвського району Сталінської області. 3 од. зб., 1939,1940, 1950–
1951 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Єнакієвського районного фінвідділу,
м. Єнакієве Сталінської області. 2 од. зб., 1950, 1951 рр................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Сталіна, с. Маркове Костянтинівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1937–1941 рр...320
*****
*****
Чистяківський районний комітет ЛКСМУ, м. Чистякове Донецької області. 114 од. зб., 1922–1932 рр............................................................. 326
Осередок КП(б)У шахти №8-9 ім. Артема Чистяківського району Арте
мівського округу. 7 од. зб., 1928,1929 рр............................................. 320
*****
Первинна партійна організація будівельного управління тресту “Чистяковшахтовідновлення”, м. Чистякове Сталінської області. 10 од. зб.,
1930,1931, 1946–1951 рр....................................................................... 320
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Первинна партійна організація будівельників Північної групи, м. Чистякове Донецької області. 1 од. зб., 1934–1936 рр.............................. 320
*****
Осередок КП(б)У будівельників при шахті №1 Чистяківського району
Донецької області. 1 од. зб., 1931,1932 рр........................................... 320
Осередок КП(б)У електродільниці тресту “Доненерго” № 3, м. Чистякове Донецької області. 1 од. зб., 1934–1936 рр.................................. 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. 17-го партз’їзду Шахтарського району Сталінської області. 10 од. зб., 1934–1941, 1949,
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління №1 тресту “Червоногвардійськвугілля”, м. Макіївка Сталінської області. 10 од. зб.,
1951–1956 рр.......................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Войковської селищної ради, сел. Войкове Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1953 рр............................... 320
Первинна партійна організація Макіївської районної інспекції “Південьінспкоксвугілля”, м. Макіївка Сталінської області. 7 од. зб., 1950–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація 4-го прохідницького будуправління,
м. Макіївка Сталінської області. 12 од. зб., 1951–1956 рр................. 320
Первинна партійна організація Центральної науково-дослідної лабораторії ЦУВГСЧ, м. Макіївка Сталінської області. 4 од. зб., 1952,
1953 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Макіївського дорожньо-будівельного управління №2, м. Макіївка Сталінської області. 4 од. зб., 1950–
1953 рр.................................................................................................... 320
*****
*****
*****
Первинна партійна організація облпроекту обласного відділу по
справах архітектури, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1947–
1953 рр.................................................................................................... 320
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м. Чистякове Артемівського
округу. 1085 од. зб., 1923–1932 рр........................................................ 315
Первинна партійна організація Донецького міжрайонного виробничого управління газового господарства, м. Донецьк Донецької області.
12 од. зб., 1949–1987 рр......................................................................... 320
*****
*****
Первинна партійна організація виконкому Іллічевської районної ради
народних депутатів, м. Жданов Донецької області. 45 од. зб., 1937–
1940, 1943–1986 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація прокуратури Іллічівського району міста Жданова Донецької області. 29 од. зб., 1946–1981 рр................... 320
Осередок КП(б)У села Андріївка Андріївського району Маріуполь
ського округу. 6 од. зб., 1923–1928 рр.................................................. 320
Первинна партійна організація Калінінського промкомбінату тресту
№1 управління “Металургхіммашбуд”, м. Сталіно Сталінської області.
17 од. зб., 1946–1960 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Володарської районної споживчої спілки, смт. Володарське Донецької області. 54 од. зб., 1936–1940, 1946–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Ждановського лісового господарства,
м. Жданов Донецької області. 15 од. зб., 1952–1981 рр..................... 320
Єнакієвський районний комітет КП(б)У, м. Єнакієве Артемівського округу. 205 од. зб., 1921–1932 рр.............................................................. 315
Первинна партійна організація колгоспу “Путь к коммунизму”, с. Велика Шишівка Шахтарського району Донецької області. 127 од. зб.,
1933–1941, 1945–1987 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Мануйлівка
Шахтарського району Сталінської області. 14 од. зб., 1935–1941, 1946–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. М. Горького Шахтарського району Сталінської області. 6 од. зб., 1936–1940, 1948–1950 рр. 320
Первинна партійна організація села Грабове Шахтарського району
Сталінської області. 28 од. зб., 1930–1940, 1946–1958 рр.................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Шахтарського району Сталінської області. 21 од. зб., 1932–1940, 1946–1957 рр...320
Первинна партійна організація колгоспу “Шахтар Донбасу” Шидловської сільської ради Шахтарського району Сталінської області.
8 од. зб., 1933–1940, 1947–1950 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Донецький”, с. Розсипне
Шахтарського району Донецької області. 51 од. зб., 1935–1940, 1948–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Шевченко Шахтарського району Сталінської області. 12 од. зб., 1937–1940,
1944–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва Олексієво-Орлівської сільської ради Шахтарського району Сталінської області.
7 од. зб., 1936–1940, 1948, 1949 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу № 1 ім. газети “Комуніст”
Чистяківського району Донецької області. 1 од. зб., 1934–1936 рр. 320
Первинна партійна організація племптахорадгоспу “Шахтарський”,
с. Садове Шахтарського району Донецької області. 72 од. зб., 1932–
1940, 1944–1987 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Строганова Чистяківського району Сталінської області. 5 од. зб., 1931–1939 рр...................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Ольховатський”, с. Кам’янка
Шахтарського району Донецької області. 53 од. зб., 1936–1940, 1945–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Ворошилова Катиковського району Сталінської області. 4 од. зб., 1932–1948 рр...................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Фрунзе Катиковського
району Сталінської області. 9 од. зб., 1937–1940, 1944–1950 рр....... 320
Первинна партійна організація свинорадгоспу “Чистяківський” Катиковського району Сталінської області. 10 од. зб., 1938–1940, 1946–
1951 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Шахтарського районного об’єднання
“Сільгосптехніка” Шахтарського району Донецької області. 57 од. зб.,
1932–1940, 1947–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Шахтарської районної споживчої
спілки, м. Шахтарськ Донецької області. 36 од. зб., 1933–1940, 1950–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація села Велика Шишівка Катиковського
району Сталінської області. 4 од. зб., 1931–1940, 1943–1947 рр....... 320
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Первинна партійна організація Чистяківського шахтоуправління
Сталінського “Облкомунпрому”, м. Чистякове Сталінської області.
4 од. зб., 1938–1941 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Праця білорусів”, с. Юр’ївка
Добропільського району Сталінської області. 1 од. зб., 1947–1950 рр... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Країна Рад”, с. Красне Добропільського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр.... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Прапор”, с. Ши
лівка Добропільського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Добропільська” виробничого
об’єднання по видобутку вугілля “Добропіллявугілля”, м. Димитрове
Донецької області. 94 од. зб., 1945–1989 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона перемога”, с. Володимирівка Добропільського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1947,1948 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Більшовик” Добропільського району Сталінської області. 12 од. зб., 1948–1957 рр.................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, с. Юр’ївка
Добропільського району Сталінської області. 2 од. зб., 1949, 1950 рр... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Красіна, с. Завидо-Борзенка Добропільського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Зоря комунізму” Добропільського району Донецької області. 25 од. зб., 1947, 1948, 1950, 1952–
1957, 1963,1964, 1966–1978 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний Орач”, с. Красне Добропільського району Сталінської області. 3 од. зб., 1940, 1946,
1947, 1949 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №17/18 ім. РСЧА виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області.
112 од. зб., 1929, 1930, 1932–1937, 1944–1987 рр............................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Рози Люксембург Добропільського району Сталінської області. 3 од. зб., 1945–1947,
1949 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Мерцалівського пункту “Заготзерно”
Добропільського району Сталінської області. 3 од. зб., 1946,1947, 1949
рр............................................................................................................. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 8-го Марта, с. Октябрське
Добропільського району Сталінської області. 2 од. зб., 1947–1950 рр... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Перемога”, с. Грузьке Добропільського району Донецької області. 24 од. зб., 1946–1957, 1966–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. “1 Мая”, с. Завидо-Кудашеве Добропільського району Донецької області. 26 од. зб., 1945–1957,
1966–1981 рр.......................................................................................... 320
Сталінська вища партійна школа. 2955 од. зб., 1944–1959 рр........... 279
Первинна партійна організація Сталінського обкому профспілки робітників металургійної промисловості, м. Сталіно Сталінської області.
8 од. зб., 1949–1954 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Новгородської середньої школи
№ 1, сел. Новгородське Дзержинського району Сталінської області.
8 од. зб., 1952–1960 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської міської ради народних
депутатів, м. Артемове Дзержинської міськради Донецької області.
28 од. зб., 1950–1981 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація ЦЗФ “Дзержинська”, м. Дзержинськ
Донецької області. 50 од. зб., 1950–1987 рр........................................ 320
*****
*****
*****
*****
*****
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Первинна партійна організація Дзержинської автобази тресту “Дзержинськвугілля”, м. Дзержинськ Сталінської області. 5 од. зб., 1949–
1951, 1957–1958 рр................................................................................ 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація станції Диліївки Донецької залізниці,
м. Дзержинськ Сталінської області. 11 од. зб., 1950–1960 рр............ 320
*****
Первинна партійна організація Костянтинівських культпросвітустанов, м. Костянтинівка Донецької області. 30 од. зб., 1948–1981 рр. 320
Первинна партійна організація медичного училища, м. Костянтинівка
Донецької області. 27 од. зб., 1938,1939, 1949–1981 рр..................... 320
Первинна партійна організація Костянтинівського міського промислового комбінату, м. Костянтинівка Сталінської області. 23 од. зб., 1944–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського комунального господарства,
м. Костянтинівка Донецької області. 39 од. зб., 1933–1939, 1944–
1967 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління тресту “Союзсклобуд”, м. Костянтинівка Сталінської області. 30 од. зб., 1944–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Прапор індустрії”,
м. Костянтинівка Донецької області. 31 од. зб., 1932–1939, 1944–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація народного суду і юридичної консультації, м. Костянтинівка Донецької області. 35 од. зб., 1937–1939, 1944–
1962, 1967–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація будівельної школи №17, м. Костянтинівка Сталінської області. 17 од. зб., 1946–1957 рр........................ 320
Первинна партійна організація будуправління № 1 механізації
№ 9 тресту “Костянтинівпромбуд”, м. Костянтинівка Донецької області. 42 од. зб., 1949–1963 рр.................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу високовольтної апаратури,
м. Костянтинівка Донецької області. 97 од. зб., 1948–1988 рр.......... 320
Первинна партійна організація середньої школи №7, м. Костянтинівка
Сталінської області. 11 од. зб., 1949–1957 рр...................................... 320
Первинна партійна організація поліклініки №1, м. Костянтинівка
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1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Богдана Хмельницького, с. Зелене Олександрівського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1950–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, с. Степанівка
Олександрівського району Донецької області. 28 од. зб., 1950–1956,
1966–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона зоря” Петрівської
сільської ради Олександрівського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1935–1941, 1946–1954 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна, с. Нікольське Олександрівського району Донецької області. 44 од. зб., 1949–
1991 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ульянова, с. Очеретине
Олександрівського району Донецької області. 29 од. зб., 1937–1941,
1947–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьоного Олександрівського району Сталінської області. 1 од. зб., 1949–1953 рр.................. 320
*****
Первинна партійна організація управління сільського господарства виконкому Олександрівської районної ради народних депутатів,
смт. Олександрівка Донецької області. 39 од. зб., 1938–1941, 1946–
1955, 1966–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Світанок”, с. Дмитроколине Олександрівського району Донецької області. 33 од. зб., 1950–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація колгоспу “ 1Мая” Олександрівського
району Сталінської області. 1 од. зб., 1953, 1954 рр........................... 320
Первинна партійна організація Очеретинської сільської ради Олександрівського району Сталінської області. 14 од. зб., 1930–1941, 1944–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 18-го партз’їзду, с. Нікольське Олександрівського району Сталінської області. 7 од. зб., 1946–
1952 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Новопавлівка Олександрівського району Донецької області. 41 од. зб., 1946–
1988 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Маленкова Олександрівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1951–1956 рр.......... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 20-го з’їзду КПРС,
с. Іверське Олександрівського району Донецької області. 34 од. зб.,
1946–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Олександрівського районного споживчого товариства, смт. Олександрівка Донецької області. 42 од. зб.,
1935–1941, 1947–1991 рр...................................................................... 320

№ П-4911
№ П-4912
№ П-4913
№ П-4914
№ П-4915
№ П-4916
№ П-4917
№ П-4918
№ П-4919
№ П-4920
№ П-4921
№ П-4922
№ П-4923
№ П-4924
№ П-4925
№ П-4926
№ П-4927
№ П-4928
№ П-4929
№ П-4930
№ П-4931
№ П-4932
№ П-4933
№ П-4934
№ П-4935
№ П-4936
№ П-4937

941

Первинна партійна організація Олександрівського районного комітету КПУ, смт. Олександрівка Донецької області. 29 од. зб., 1937–1940,
1944–1961, 1965–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Олександрівської районної ради депутатів трудящих, сел. Олександрівка Сталінської області. 1 од. зб., 1949–1953 рр.............................. 320
Будьоннівський кущовий комітет ЛКСМУ, м. Сталіно Сталінського округу. 13 од. зб., 1922–1925 рр................................................................ 323
Андріївський районний комітет ЛКСМУ Сталінського округу. 35 од. зб.,
1923–1927 рр.......................................................................................... 325
Червонотворчий кущовий комітет ЛКСМУ, сел. Рутченкове міста
Сталіно Сталінського округу. 27 од. зб., 1921–1925 рр...................... 323
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Первинна партійна організація Сталінського будівельно-монтажного
управління тресту “Південьпромбуд”, м. Сталіно Сталінської області.
2 од. зб., 1954–1955 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, с. Іванівка Красноармійського району Донецької області. 80 од. зб., 1933, 1934, 1951–
1981 рр.................................................................................................... 320
Партком первинної партійної організація тресту “Краснормійськшахтобуд” комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Красноармійськ Донецької
області. 102 од. зб., 1952–1989 рр......................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Кагановича, с. Сергіївка
Красноармійського району Сталінської області. 1 од. зб., 1951 р..... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Дружба”, с. Удачне Красноармійського району Донецької області. 101 од. зб., 1950–1986 рр.... 320
*****
Первинна партійна організація шахти № 3-3 біс комбінату “Красноармійськвугілля”, м. Красноармійськ Донецької області. 63 од. зб.,
1944–1974 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Пречистівської сільської ради Сталін
ська область. 15 од. зб., 1931–1941, 1945–1947 рр.............................. 320
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Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Центрально-Міської районної ради депутатів трудящих, м. Сталіно
Сталінської області. 17 од. зб., 1935–1940, 1947–1955 рр.................. 320
Первинна партійна організація обласного тресту радгоспів, м. Сталіно
Сталінської області. 9 од. зб., 1947–1955 рр........................................ 320
Первинна партійна організація тресту “Сталінбудматеріали” комбінату “Сталінвугілля”, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1947–
1954 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація “Укртекстиль”, м. Макіївка Сталінської
області. 1 од. зб., 1953 р......................................................................... 320
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*****
Первинна партійна організація Макіївського кістково-туберкульозного санаторію, м. Макіївка Сталінської області. 1 од. зб., 1953 р....... 320
Первинна партійна організація комбінату залізобетонних виробів виробничого об’єднання “Донецькзалізобетон”, м. Макіївка Донецької
області. 25 од. зб., 1953–1955, 1967–1981 рр....................................... 320
Первинна партійна організація Сталінської машиномеліоративної
станції тресту “Укрмехгідробуд”, м. Макіївка Сталінської області.
1 од. зб., 1952, 1953 рр........................................................................... 320
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Первинна партійна організація тресту “Макіївжитлобуд”, м. Макіївка
Донецької області. 102 од. зб., 1950–1987 рр...................................... 320
Партком первинної партійної організації Ясинівського коксохімічного
заводу ім. Радянської України, м. Макіївка Донецької області. 450 од. зб.,
1953–1988 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація прокуратури і суду, м. Горлівка Донецької області. 29 од. зб., 1947–1977 рр..................................................... 320
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Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 1 тресту “Артемшахтобуд”, м. Горлівка Донецької області. 31 од. зб., 1952,
1953, 1955–1972 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Петровського, м. Горлівка
Сталінської області. 14 од. зб., 1946–1957 рр...................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 5, м. Горлівка Донецької області. 34 од. зб., 1951–1986 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Центральних електромеханічних майстерень тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області.
16 од. зб., 1933–1936, 1946–1959 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського міського ПТУ № 16,
м. Краматорськ Донецької області. 30 од. зб., 1949–1981 рр............. 320
*****
*****
*****
*****
Первинна партійна організація лікарні № 3, м. Краматорськ Донецької
області. 29 од. зб., 1950–1965 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорської заготівельної дільниці “Вторчормет”, м. Краматорськ Донецької області. 8 од. зб., 1952–
1962 рр.................................................................................................... 320
*****
*****
Первинна партійна організація Центральної міської лікарні, м. Краматорськ Донецької області. 61 од. зб., 1947–1962, 1967–1987 рр........ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ілліча, с. Красний Пахар
Артемівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1951–1957 рр....320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Чапаєва, с. Покровське
Артемівського району Донецької області. 34 од. зб., 1938–1939, 1946–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний партизан Донбасу” Артемівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1952–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова Артемівського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1950–1957 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Кагановича, с. Покровське
Артемівського району Сталінської області. 12 од. зб., 1947–1957 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до комунізму”,
с. Кодема Артемівського району Донецької області. 41 од. зб., 1950–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Південного будівельно-монтажного управління станції Деконська Донецької залізниці Артемівського району
Сталінської області. 4 од. зб., 1952–1955 рр........................................ 320
Первинна партійна організація станції Ступки Північно-Донецької
залізниці Артемівського району Сталінської області. 29 од. зб., 1926–
1940, 1943–1957 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського міського молокозаводу,
м. Артемівськ Донецької області. 35 од. зб., 1949–1981 рр............... 320
*****
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Первинна партійна організація Артемівського кераміко-трубного комбінату, м. Артемівськ Донецької області. 51 од. зб., 1936–1940, 1946–
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу високоміцного гіпсу, с. Бахмутка Артемівського району Сталінської області. 16 од. зб., 1946–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Микитівської дистанції зв’язку і
сигналізації Донецької залізниці, м. Горлівка Сталінської області.
15 од. зб., 1943–1955 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Микитівського будівельно-монтажного
управління, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1948–1953 рр. 320
Первинна партійна організація матеріально-технічної бази комбінату “Артемвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 7 од. зб., 1945–
1953 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація Горлівської геологорозвідувальної експедиції, м. Горлівка Донецької області. 77 од. зб., 1932, 1946–1987 рр. 320
*****
Первинна партійна організація Микитівського холодохолодильника,
м. Горлівка Донецької області. 46 од. зб., 1937, 1938, 1944–1954, 1963–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Микитівського будівельного управління № 2 тресту “Артемжитлобуд”, м. Горлівка Сталінської області.
8 од. зб., 1947–1954 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Микитівського відділення держбанку,
м. Горлівка Сталінської області. 13 од. зб., 1944–1961 рр.................. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація тресту “Артембудматеріали”, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1945–1948 рр.............................. 320
*****
Первинна партійна організація Горлівського міського молокозаводу,
м. Горлівка Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1954 рр.................... 320
*****
Первинна партійна організація апарату Микитівського райкому КПУ,
м. Горлівка Донецької області. 33 од. зб., 1946–1954, 1970–1982 рр...320
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Первинна партійна організація Донецької зональної станції виноградарства і виноробства, м. Сталіно Сталінської області. 1 од. зб.,
1955 р...................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління
№4, м. Сталіно Сталінської області. 4 од. зб., 1950–1954 рр............. 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 1 тресту
“Рутченковвугілля”, м. Донецьк Донецької області. 8 од. зб., 1954,
1960–1964 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельної контори “Донбасводтресту”, м. Сталіно Сталінської області. 11 од. зб., 1947–1957 рр........... 320
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Великоянисольська районна контрольна комісія КП(б)У, с. Велика
Янисоль Донецької області. 7 од. зб., 1930–1934 рр........................... 108
Осередок КП(б)У села Кирилівки Павлівського району Сталінського
округу. 4 од. зб., 1923–1929 рр.............................................................. 320
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Партизанський і підпільно-патріотичний рух у роки Другої світової
війни (1941–1945) на території Донецької області. 501 од. зб., 1941–
1998 рр..................................................................................................... 369
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Первинна партійна організація Ждановського заводу шлакобетонних
блоків, м. Жданов Сталінської області. 6 од. зб., 1951–1956 рр........ 320
Первинна партійна організація санаторію Міністерства трудових резервів, м. Жданов Сталінської області. 4 од. зб., 1950–1953 рр......... 320
Первинна партійна організація обласного управління виробництва і
заготівель сільгосппродуктів, м. Донецьк Донецької області. 24 од. зб.,
1938–1940, 1943–1956, 1963, 1964 рр................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Орджонікідзе, сел. МалоІллінівка Артемівського району Сталінської області. 9 од. зб., 1940,
1950–1957 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона нива”, с. Василівка
Артемівського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр....320
Первинна партійна організація колгоспу “20 років РСЧА” Артемів
ського району Сталінської області. 11 од. зб., 1945–1954 рр............. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Карла Лібкнехта, сел.
Будьоннівка Артемівського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1948–1956 рр........................................................................................... 320
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1954 рр.................................................................................................... 320
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1953 рр.................................................................................................... 320
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1974 рр.................................................................................................... 320
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комбінату “Сталінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 1 од. зб.,
1954 р...................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Краматорського заводу “Вторсировина”, м. Краматорськ Донецької області. 2 од. зб., 1960, 1961 рр....... 320
Первинна партійна організація млинзаводу №12, м. Горлівка Сталін
ської області. 12 од. зб., 1945–1956 рр................................................. 320
Первинна партійна організація Донецького відділення по організації і
раціоналізації районних електростанцій і мереж, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1953–1956 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червоний партизан”, с. Гусельщикове Будьоннівського району Сталінської області. 10 од. зб.,
1930–1941 рр.......................................................................................... 320
Осередок КП(б)У сел. Троїцького Будьоннівського району Маріупольського округу. 3 од. зб., 1923–1925 рр.................................................. 320
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Осередок КП(б)У села Федорівка Таганрозького повіту Донецької губернії. 3 од. зб., 1921, 1922 рр............................................................... 320
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смт. Олександрівка Донецької області. 5 од. зб., 1938–1941, 1956–
1962 рр.................................................................................................... 320
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1944 рр.................................................................................................... 320
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1945 рр.................................................................................................... 320
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1949–1957, 1965–1981 рр...................................................................... 320
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Первинна партійна організація Сталінського тресту “Укрголовхліб”,
м. Сталіно Сталінської області. 23 од. зб., 1936, 1943–1955 рр......... 320
Первинна партійна організація Переїзнянської неповної середньої
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1954–1957 рр.......................................................................................... 320
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14 од. зб., 1944–1957 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація райпрофспілки Ясинуватського відділення Донецької залізниці Авдіївського району Сталінської області.
3 од. зб., 1953–1955 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Дорпрофсожа Південно-Донецької
залізниці Авдіївського району Сталінської області. 10 од. зб., 1941,
1944–1950 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління КДБ при Раді Міністрів
СРСР на Донецькій залізниці Авдіївського району Сталінської області. 7 од. зб., 1953–1957 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Скотуватського цегельного заводу, смт.
Скотувата Авдіївського району Сталінської області. 4 од. зб., 1954–
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Авдіївської залізничної лікарні, м. Авдіївка Сталінської області. 8 од. зб., 1950–1957 рр............................. 320
Первинна партійна організація №109 Авдіївського району Сталінської
області. 3 од. зб., 1951–1953 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація Ясинуватського шлакоблокового заводу Авдіївського району Сталінської області. 4 од. зб., 1953, 1954 рр. 320
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1954–1981 рр.......................................................................................... 320
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1957 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Авдіївського сільпо, м. Авдіївка
Сталінської області. 2 од. зб., 1954, 1955 рр........................................ 320
Первинна партійна організація навчального комбінату Сталінського
тресту “Головхліб”, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1951–
1956 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація центральної районної лікарні,
сел. Карла Лібкнехта Артемівського району Донецької області.
8 од. зб., 1954–1957, 1962–1969 рр....................................................... 320
Миронівська територіальна первинна партійна організація, с. Миронівка Артемівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1954–
1957 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Українського республіканського комітету профспілки робітників вугільної промисловості, м. Сталіно
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м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1952–1957 рр..................... 320
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Первинна партійна організація Маріупольського графітного заводу,
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Первинна партійна організація контори “Вуглеекспорт”, м. Маріуполь
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Первинна партійна організація Слов’янського будівельно-монтажного управління №13 “Укрводбуд”, м. Слов’янськ Сталінської області.
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31 од. зб., 1954–1980 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація Донецької дослідної станції виноградарства, м. Донецьк Донецької області. 7 од. зб., 1956–1962 рр....... 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування
№3, м. Донецьк Донецької області. 7 од. зб., 1956–1963 рр.............. 320
Первинна партійна організація семирічної школи № 31, м. Сталіно
Сталінської області. 3 од. зб., 1956–1958 рр........................................ 320
Первинна партійна організація середньої школи № 79, м. Донецьк Донецької області. 7 од. зб., 1956–1962 рр............................................... 320
Первинна партійна організація міжрайонної контори “Сортнасінняовоч” Артемівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1956,
1957 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського районного виробничого
об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. Артемівськ Донецької області. 36 од. зб., 1955–1958, 1961–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Кірова, с. Володимирівка
Артемівського району Донецької області. 61 од. зб., 1947–1987 рр. 320
Первинна партійна організація середньої школи, с. Красне Артемів
ського району Донецької області. 4 од. зб., 1957–1964 рр................. 320
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Первинна партійна організація середньої школи, с. Карла Лібкнехта
Артемівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1956, 1957 рр....320
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Первинна партійна організація колгоспу “Ленінський шлях”, с. Трипілля Артемівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1947–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівського солерудника, м. Арте
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Первинна партійна організація шахти №3 “Головсіль”, сел. Карла
Лібкнехта Артемівського району Сталінської області. 8 од. зб., 1949–
1955 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Миронівського заводу залізобетонних
конструкцій, сел. Миронівка міста Дебальцеве Донецької області.
50 од. зб., 1957–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація шляхоексплуатаційної дільниці № 643
управління дороги Харків-Ростов Артемівського району Сталінської
області. 1 од. зб., 1957 р......................................................................... 320
Первинна партійна організація Миронівського комбінату виробничих
підприємств, сел. Миронівка Артемівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1955–1957 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Всесоюзного науково-дослідного інституту соляної промисловості, м. Артемівськ Донецької області.
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Первинна партійна організація залізничної станції Роти Артемівського
району Сталінської області. 6 од. зб., 1955–1959 рр........................... 320
Первинна партійна організація 4-ї команди 108-го загону воєнізованої
охорони Миронівської ДРЕС, сел. Миронівка Артемівського району
Сталінської області. 3 од. зб., 1955–1957 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Миронівської лікарні, сел. Миронівка
міста Дебальцеве Донецької області. 6 од. зб., 1957, 1964–1971 рр. 320
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Первинна партійна організація Каліновського рудника, с. Калініне
Ольгинського району Сталінської області. 4 од. зб., 1951–1954 рр. 320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Оленівка Донецької залізниці Волноваського району Донецької області. 20 од. зб.,
1949–1956, 1960–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація вагонного депо станції Велико-Анадоль Донецької залізниці Ольгинського району Сталінської області.
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Первинна партійна організація фінансово-банківських працівників,
сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 9 од. зб.,
1947–1956 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація районної контори зв’язку, сел. Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 8 од. зб., 1949–1956 рр...320
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Первинна партійна організація Оленівської МТС, смт. Оленівка Ольгинського району Сталінської області. 13 од. зб., 1938, 1945–1956 рр... 320
Первинна партійна організація Новотроїцької лісозахисної станції,
смт.Новотроїцьке Ольгинського району Сталінської області. 7 од. зб.,
1950–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьоного, с. Кирилівка
Волноваського району Донецької області. 22 од. зб., 1933–1939, 1945–
1949, 1960–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Щорса, с. Любівка Волноваського району Донецької області. 15 од. зб., 1953–1956, 1967–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Докучаєвського хлібозаводу, м. Докучаєвськ Волноваського району Сталінської області. 11 од. зб., 1950–
1960 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Оленівського млинзаводу № 17,
смт. Оленівка Ольгинського району Сталінської області. 8 од. зб.,
1949–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Велико-Анадольського лісового господарства, сел. Велико-Анадоль Ольгинського району Сталінської області. 3 од. зб., 1954–1956 рр................................................................. 320
Первинна партійна організація Оленівського пункту “Заготзерно”,
смт.Оленівка Ольгинського району Сталінської області. 11 од. зб.,
1946–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Докучаєвської міської ради депутатів
трудящих, м. Докучаєвськ Волноваського району Донецької області.
12 од. зб., 1955–1963 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація Оленівського сільпо, смт.Оленівка
Ольгинського району Сталінської області. 3 од. зб., 1954–1956 рр. 320
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Волноваського району Донецької області. 11 од. зб., 1954–1963 рр.320
Первинна партійна організація Південно-Донецької геолого-розвідувальної експедиції Ольгинського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1954–1956 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація районного суду і прокуратури, сел.
Ольгинка Ольгинського району Сталінської області. 5 од. зб., 1947–
1953 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація гірничого технікуму, м. Докучаєвськ
Волноваського району Донецької області. 35 од. зб., 1953–1981 рр....320
Первинна партійна організація обласного будівельного управління
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11 од. зб., 1949–1956, 1959–1961 рр..................................................... 320
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39 од. зб., 1947–1987 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова, с. Кирилівка
Ольгинського району Сталінської області. 8 од. зб., 1949–1956 рр. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. 19 партз’їзду Нікольської
сільської ради Слов’янського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1954 р...................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація обкому профспілки робітників промисловості будівельних матеріалів, м. Слов’янськ Сталінської області.
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Первинна партійна організація Слов’янської державної друкарні,
м. Слов’янськ Сталінської області. 13 од. зб., 1925–1935, 1953–
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Первинна партійна організація будівельного управління “Південьпромбуд”, м. Слов’янськ Сталінської області. 6 од. зб., 1952–1957 рр... 320
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Первинна партійна організація школи сліпих, м. Слов’янськ Сталін
ської області. 5 од. зб., 1952–1956 рр................................................... 320
Первинна партійна організація санаторного дитячого будинку,
м. Слов’янськ Сталінської області. 5 од. зб., 1952–1956 рр............... 320
Первинна партійна організація відбудовного поїзда станції Слов’янськ
Донецької залізниці, м. Слов’янськ Сталінської області. 10 од. зб.,
1944–1951 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Артемівської політпросвітшколи,
м. Артемівськ Сталінської області. 5 од. зб., 1936–1940 рр............... 320
Первинна партійна організація заводу №3 ім. Артема, м. Артемівськ
Сталінської області. 6 од. зб., 1935–1940 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Артемівського міськмісцевпрому,
м. Артемівськ Сталінської області. 5 од. зб., 1926, 1927, 1939,
1940 рр.................................................................................................... 320
Осередок КП(б)У Артемівського окружного земельного відділу,
м. Артемівськ Артемівського округу. 3 од. зб., 1928–1930 рр........... 320
Осередок КП(б)У Артемівської міської профспілки, м. Артемівськ Донецької області. 4 од. зб., 1936, 1937 рр............................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “20 років Жовтня” Артемів
ського району Донецької області. 3 од. зб., 1936–1938 рр................. 320
Первинна партійна організація Донецького тресту “Союзмука”, м. Артемівськ Сталінської області. 3 од. зб., 1938–1940 рр........................ 320
Первинна партійна організація Часов Ярської контори “Артемторг”,
м. Часов-Яр Артемівського району Сталінської області. 4 од. зб., 1937–
1940 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація міської пожежної команди, м. Артемівськ Сталінської області. 14 од. зб., 1937–1940, 1946, 1947, 1951–
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Соф’їно-Бродська Донецької
залізниці, м. Сніжне Сталінської області. 8 од. зб., 1944–1959 рр.... 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Сільгосптехніка” Шахтарського району Донецької області. 53 од. зб., 1935, 1944–
1959, 1963–1981 рр................................................................................ 320
Первинна партійна організація станції Мочалинськая Північно-Донецької залізниці Сніжнянського району Сталінської області. 12 од. зб.,
1947–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сніжнянського райхарчопрому,
м. Сніжне Сталінської області. 9 од. зб., 1946–1955 рр...................... 320
Первинна партійна організація Сніжнянського дитячого будинку,
м. Сніжне Сталінської області. 6 од. зб., 1947, 1948, 1956–1959 рр. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація редакції газети “Стаханівська вахта”,
м. Сніжне Сталінської області. 6 од. зб., 1947–1956 рр...................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Україна” Сніжнянського
району Сталінської області. 8 од. зб., 1947–1958 рр........................... 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№21485, м. Сніжне Донецької області. 51 од. зб., 1946–1956, 1960–
1988 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Сніжнянської районної санстанції,
м. Сніжне Сталінської області. 1 од. зб., 1956 р.................................. 320
Первинна партійна організація міського комітету КПУ, м. Сніжне Донецької області. 20 од. зб., 1944–1956, 1962–1981 рр......................... 320
Первинна партійна організація 8-го прохідницького будуправління
Сніжнянського району Сталінської області. 1 од. зб., 1956 р............ 320
*****
Первинна партійна організація Центральної міської лікарні, м. Сніжне
Донецької області. 29 од. зб., 1952–1957, 1968–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація міського відділу міліції, м. Новий
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Первинна партійна організація колгоспу “Дружба”, с. Дубровка Шахтарського району Донецької області. 58 од. зб., 1947–1981 рр.......... 320
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№ 5 Харцизького району Сталінської області. 1 од. зб., 1956 р........ 320
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13 од. зб., 1943–1957 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Зоря комунізму”, с. Мирна
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1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Будматеріали”, м. Сталіно
Сталінської області. 3 од. зб., 1957–1959 рр........................................ 320
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м. Артемівськ Сталінської області. 4 од. зб., 1956–1959 рр............... 320
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залізниці, м. Артемівськ Донецької області. 9 од. зб., 1956–1965 рр......320
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Сталінської області. 3 од. зб., 1956–1959 рр........................................ 320
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1956–1970 рр.......................................................................................... 320
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району Донецької області 34 од. зб., 1956, 1957, 1961–1964, 1969–
1986 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація поштової скриньки №25 Авдіївського
району Сталінської області. 2 од. зб., 1957, 1958 рр........................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Свердлова, с. Уманське
Ясинуватського району Донецької області 20 од. зб., 1955–1981 рр...320
Первинна партійна організація Авдіївської міської ради народних депутатів, м. Авдіївка Донецької області 30 од. зб., 1955–1981 рр....... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №11 тресту
“Сталінжитлобуд” Авдіївського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1957 р....................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Добропільської міської
ради народних депутатів, м. Добропілля Донецької області 35 од. зб.,
1952–1988 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація Білозерської селищної ради Добропільського району Сталінської області. 4 од. зб., 1957–1962 рр............... 320
Первинна партійна організація Білицької селищної ради Добропіль
ського району Донецької області. 5 од. зб., 1957–1962 рр................. 320
Первинна партійна організація Святогорівського млина, смт.Святогорівка Добропільського району Сталінської області. 4 од. зб., 1954–
1957 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Добропілля Донецької залізниці, м. Добропілля Донецької області. 15 од. зб., 1952–1963 рр.......... 320
Первинна партійна організація Центральної міської лікарні, м. Добропілля Донецької області. 56 од. зб., 1954–1988 рр.......................... 320
Первинна партійна організація міжгосподарської будівельної організації, м. Добропілля Донецької області. 16 од. зб., 1957–1981 рр........ 320
Первинна партійна організація Добропільського будівельного управління №4, м. Добропілля Сталінської області. 1 од. зб., 1957 р........ 320
Первинна партійна організація заводу залізобетонних виробів, м. Добропілля Донецької області. 27 од. зб., 1955–1981 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Добропільської автобази, м. Добропілля Донецької області. 18 од. зб., 1955–1957, 1961–1979 рр............... 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 2, м. Добропілля
Донецької області. 13 од. зб., 1952–1964 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація геологорозвідувальної експедиції,
м. Добропілля Донецької області. 68 од. зб., 1949, 1950, 1952–1957,
1960–1989 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Добропільська” виробничого
об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області.
74 од. зб., 1950–1987 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти “Білозерська” виробничого
об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області.
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“Краснормійськшахтобуд, м. Добропілля Донецької області. 16 од. зб.,
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1952–1957, 1967–1981 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Жданова, с. Юр’ївка Добропільського району Донецької області. 22 од. зб., 1953–1957, 1966–
1981 рр.................................................................................................... 320
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1981 рр.................................................................................................... 320
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району Сталінської області. 4 од. зб., 1954–1957 рр........................... 320
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1949–1951, 1954–1957, 1966–1981 рр.................................................. 320
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лікарні, м. Добропілля Донецької області. 7 од. зб., 1949, 1950, 1966–
1970 рр.................................................................................................... 320
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ім. Маліновського, м. Добропілля Сталінської області. 2 од. зб., 1949,
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Щорса, с. Торецьке Добропільського району Донецької області. 19 од. зб., 1949–1951, 1966–
1981 рр.................................................................................................... 320
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1935–1940, 1949, 1950 рр...................................................................... 320
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од. зб., 1951, 1952, 1959–1987 рр.......................................................... 320
Первинна партійна організація гірничопромислової школи № 64,
м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1948–1951 рр.................... 320
Первинна партійна організація комбінату “Артемшахтобуд”, м. Горлівка Сталінської області. 15 од. зб., 1947–1958 рр................................. 320
Первинна партійна організація міського відділу управління КДБ,
м. Горлівка Донецької області. 38 од. зб., 1945–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація СУ№7 тресту “Горлівськжитлобуд”,
м. Горлівка Донецької області. 22 од. зб., 1960–1972 рр.................... 320
Первинна партійна організація Карла Марксівської сільської ради
Великоновосілківського району Сталінської області. 3 од. зб., 1944–
1946 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Ленінський шлях”, с. Воскресенка Великоновосілківського району Донецької області. 41 од. зб.,
1947–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Сталінського спеціалізованого управління буропідривних робіт №621 тресту “Укрекскавація”, м. Сталіно
Сталінської області. 4 од. зб., 1956–1959 рр........................................ 320
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29 од. зб., 1946–1957, 1971–1986 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація Щербинівської фельдшерської школи,
м. Дзержинськ Донецької області. 4 од. зб., 1937–1940 рр................ 320
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1960 рр.................................................................................................... 320

№ П-5981
№ П-5982
№ П-5983
№ П-5984
№ П-5985
№ П-5986
№ П-5987
№ П-5988
№ П-5989
№ П-5990
№ П-5991
№ П-5992
№ П-5993
№ П-5994
№ П-5995
№ П-5996
№ П-5997
№ П-5998
№ П-5999
№ П-6000
№ П-6001
№ П-6002
№ П-6003
№ П-6004
№ П-6005
№ П-6006
№ П-6007
№ П-6008

979

*****
Первинна партійна організація енергодільниці станції Волноваха Донецької залізниці Донецької області. 24 од. зб., 1949–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Транспортник”, сел. Привільне Волноваського району Донецької області. 34 од. зб., 1947–1963,
1968–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація кондукторського резерву станції Волноваха Донецької залізниці Сталінської області. 27 од. зб., 1939, 1944–
1960 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація дорожньо-будівельного управління
№ 43, м. Дебальцеве Донецької області. 5 од. зб., 1957–1958, 1961–
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Первинна партійна організація середньої школи №21, м. Жданов Донецької області. 18 од. зб., 1963–1981 рр............................................. 320
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*****
*****
Первинна партійна організація колгоспу ім. Леніна Пустинської сільської ради Селидівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1948–
1950 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Галицинів
ської сільської ради Селидівського району Сталінської області. 3 од.
зб., 1938, 1947–1950 рр.......................................................................... 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація колгоспу ім. 30-річчя Радянської України, село Михайлівка Селидівського району Сталінської області. 3 од.
зб., 1948–1950 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №1-6 “Шахтарська” комбінату
“Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області. 30 од. зб.,
1949–1973 рр.......................................................................................... 320

№ П-6528
№ П-6529
№ П-6530
№ П-6531
№ П-6532
№ П-6533
№ П-6534
№ П-6535
№ П-6536
№ П-6537
№ П-6538
№ П-6539
№ П-6540
№ П-6541
№ П-6542
№ П-6543
№ П-6544
№ П-6545
№ П-6546
№ П-6547
№ П-6548
№ П-6549
№ П-6550
№ П-6551
№ П-6552
№ П-6553
№ П-6554

998

Первинна партійна організація установи ЮЕ-312/27, м. Горлівка Донецької області. 38 од. зб., 1957–1981 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація шахти 5/6 “Східна” тресту “Калінінвугілля”, м. Горлівка Сталінської області. 7 од. зб., 1956–1960 рр... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №2 тресту
“Єнакієвожитлобуд”, м. Горлівка Сталінської області. 6 од. зб., 1957–
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Первинна партійна організація шахти №35/35 біс, м. Катик Сталінської області. 10 од. зб., 1951–1955 рр..................................................... 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 1, м. Шахтарськ
Донецької області. 38 од. зб., 1961–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 22-го з’їзду КПРС, село
Нікішине Шахтарського району Донецької області. 53 од. зб., 1950–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Фрунзенського шахтоуправління Шахтарського району Сталінської області. 7 од. зб., 1953–1959 рр......... 320
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10 од. зб., 1949–1959 рр......................................................................... 320
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об’єднання “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області.
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Первинна партійна організація шахти “Вінницька” виробничого
об’єднання “Шахтарськантрацит”, м. Шахтарськ Донецької області.
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Первинна партійна організація шахтопрохідницького управління № 8
тресту “Сталіншахтопроходка”, м. Шахтарськ Сталінської області.
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Первинна партійна організація станції Постникове Шахтарського
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області. 16 од. зб., 1940, 1946–1956 рр................................................. 320
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1956–1958 рр.......................................................................................... 320
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м. Шахтарськ Сталінської області. 6 од. зб., 1950–1959 рр............... 320
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Первинна партійна організація Портовського районного фінвідділу,
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Первинна партійна організація середньої школи №76, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1960–1962 рр............................................... 320
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Первинна партійна організація Донецького театру ляльок, м. Донецьк
Донецької області. 5 од. зб., 1960–1966 рр.......................................... 320
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Первинна партійна організація будівельно-монтажного потягу № 824,
м. Красноармійськ Сталінської області. 4 од. зб., 1957–1960 рр....... 320
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Первинна партійна організація будівельного управління № 4, м. Красноармійськ Сталінської області. 3 од. зб., 1959,1960 рр..................... 320
*****
Первинна партійна організація виконкому Шахтарської районної ради
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Слов’янської районної ради депутатів трудящих, м. Слов’янськ Донецької області. 6 од. зб., 1960–1965 рр............................................... 320
Первинна партійна організація Центральної районної лікарні, м. Сло
в’янськ Донецької області. 30 од. зб., 1958–1981 рр.......................... 320
Первинна партійна організація сільськогосподарського технікуму,
м. Слов’янськ Донецької області. 30 од. зб., 1958–1987 рр............... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Богдана Хмельницького,
с. Микільське Олександрівського району Донецької області. 13 од. зб.,
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Первинна партійна організація міжколгоспної будівельної організації, смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області.
4 од. зб., 1960–1973 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 5 тресту
“Красноармійськшахтобуд”, м. Красноармійськ Сталінської області.
1 од. зб., 1959–1961 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 4 “Сантехлектромонтаж”, м. Красноармійськ Донецької області. 21 од. зб.,
1961–1978 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація гідрорудника “Піонер” тресту “Добропіллявугілля” Олександрівського району Сталінської області. 1 од. зб.,
1961 р...................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Олександрівського району електричних мереж, смт. Олександрівка Донецької області. 14 од. зб., 1959–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація районного відділу внутрішніх справ,
смт. Велика Новосілка Донецької області. 60 од. зб., 1953–1981 рр.......320
Первинна партійна організація будівельного управління № 8 тресту
“Красноармійськжитлобуд”, м. Селидове Донецької області. 6 од. зб.,
1958–1963 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація будуправління №1 тресту “Краснормійськшахтобуд” Селидівського району Сталінської області. 2 од. зб.,
1960,1961 рр........................................................................................... 320
Осередок КП(б)У села Ясинівка Харцизького району Сталінського округу. 2 од. зб., 1928–1931 рр.................................................................. 320
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Первинна партійна організація тресту “Сантехлектромонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 24 од. зб., 1959–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація протезного заводу, м. Донецьк Донецької області. 16 од. зб., 1947–1963 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація відділу оргнабора і переселення виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1959–1963 рр............................................. 320
Первинна партійна організація промтоварного відділу робітничого
постачання тресту “Куйбишеввугілля” , м. Донецьк Донецької області.
14 од. зб., 1960–1966 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація Донецького автотранспортного підприємства № 32901, м. Донецьк Донецької області. 72 од. зб., 1957–
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Первинна партійна організація будівельного управління облспоживспілки, м. Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1959, 1960 рр.......320
Первинна партійна організація Всесоюзного науково-дослідницького
інституту реактив-електрон, м. Донецьк Донецької області. 74 од. зб.,
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“Будмеханізація”, м. Донецьк Донецької області. 12 од. зб., 1959–
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Первинна партійна організація Донецького комплексного проектного
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Первинна партійна організація Українського науково-дослідного
інституту пластмас, м. Донецьк Донецької області. 64 од. зб., 1959–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація техпостачання і техбази комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1959–1962 рр. 320
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Первинна партійна організація житлово-комунальної контори тресту “Донецькжитлобуд” № 1, м. Донецьк Донецької області. 5 од. зб.,
1960–1962 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація училища механізації сільського господарства №50 Мар’їнського району Донецької області. 26 од. зб., 1956–
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Первинна партійна організація колгоспу ім. 17-го партз’їзду Сніжнянського району Сталінської області. 5 од. зб., 1946–1950 рр......... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона зоря” Сніжнянського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1950 рр...................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Будьонного Сніжнянського району Сталінської області. 3 од. зб., 1946–1950 рр...................... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Ворошилова Сніжнян
ського району Сталінської області. 2 од. зб., 1946–1950 рр............... 320
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Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 1, м. Донецьк Донецької області. 19 од. зб., 1956–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 14,
м. Сталіно Сталінської області. 2 од. зб., 1958 р................................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 4, м. Сталіно Сталінської області. 6 од. зб., 1959–1961 рр................................... 320
Первинна партійна організація Петровського районного промислового
комбінату, м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1958–1961 рр. 320
Первинна партійна організація СВПЧ-6 МВС, м. Сталіно Сталінської
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Первинна партійна організація середньої школи № 103, м. Донецьк
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м. Сталіно Сталінської області. 3 од. зб., 1959–1961 рр..................... 320
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Первинна партійна організація міської лікарні № 14, м. Донецьк Донецької області. 21 од. зб., 1960–1981 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Молотова, с. Федорівка
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Первинна партійна організація районного уповноваженого Міністерства заготівель Харцизького району Сталінської області. 1 од. зб., 1944–
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Первинна партійна організація Карло-Лібкнехтівської сільської ради
Харцизького району Сталінської області. 2 од. зб., 1946–1948 рр.... 320
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Первинна партійна організація шахтоуправління № 7 тресту “Зуївантрацит” Харцизького району Сталінської області. 3 од. зб., 1944–
1949 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Кіровської сільської ради Харцизького
району Донецької області. 9 од. зб., 1944–1962 рр............................. 320
Первинна партійна організація Ценкельтальської сільської ради Харцизького району Сталінської області. 1 од. зб., 1944–1947 рр........... 320
Первинна партійна організація Верхньокринської сільської ради Харцизького району Сталінської області. 1 од. зб., 1946,1947 рр............ 320
Первинна партійна організація Макіївської школи-інтернату, м. Макіївка Сталінської області. 5 од. зб., 1958–1961 рр................................... 320
Первинна партійна організація школи-інтернату № 1, м. Макіївка Донецької області. 13 од. зб., 1957–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№04861, м. Макіївка Донецької області. 7 од. зб., 1959–1971 рр...... 320
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Первинна партійна організація села Рай-Олександрівки Слов’янського
району Сталінської області. 10 од. зб., 1920–1936, 1953,1954 рр...... 320
Первинна партійна організація КДБ порту Жданов, м. Жданова Ста
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Первинна партійна організація будівельного управління № 439 тресту
“Кримморгідробуд”, м. Жданов Донецької області. 30 од. зб., 1957–
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Первинна партійна організація автобусно-таксомоторного парку,
м. Жданов Донецької області. 56 од. зб., 1957–1987 рр..................... 320
Первинна партійна організація обласної газетної друкарні, м. Сталіно
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Первинна партійна організація колгоспу ім. 21-го з’їзду КПРС, с. Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області. 21 од. зб.,
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Первинна партійна організація Самсонівської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр..... 320
Первинна партійна організація Садківської сільської ради Тельманів
ського району Сталінської області. 5 од. зб., 1945–1949 рр............... 320
Первинна партійна організація Луківської сільської ради Тельманів
ського району Сталінської області. 7 од. зб., 1945–1950 рр............... 320
Первинна партійна організація редакції газети “Більшовик” Тельманівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1939,1940 рр...... 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. 17-го партз’їзду Тельманівського району Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр..... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Червона Зірка” Тельманів
ського району Сталінської області. 2 од. зб., 1947,1948 рр................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Нейланд” Тельманівського
району Сталінської області. 3 од. зб., 1946–1949 рр........................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Незаможник” Тельманів
ського району Сталінської області. 2 од. зб., 1948,1949 рр................ 320
Первинна партійна організація Миколаївської сільської ради Тельманівського району Сталінської області. 2 од. зб., 1946,1947 рр...... 320
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Первинна партійна організація школи-інтернату № 2, м. Горлівка
Сталінської області. 5 од. зб., 1957–1961 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація установи ЮЕ 312/87, м. Горлівка Донецької області. 39 од. зб., 1957–1981 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація ЦЗФ “Микитівська”, м. Горлівка Донецької області. 58 од. зб., 1951–1981 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація прокуратури, м. Горлівка Донецької області. 40 од. зб., 1947–1981 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація матеріально-технічної бази управління “Сталінжитлобуд”, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1958–
1961 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація вантажного автопарку, м. Горлівка
Сталінської області. 5 од. зб., 1957–1960 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація деревообробного комбінату, м. Горлівка Донецької області. 52 од. зб., 1949–1981 рр.................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “3-й Вирішальний”, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1948–1951 рр.............................. 320
Первинна партійна організація обласного будівельно-монтажного управління № 3, м. Горлівка Сталінської області. 4 од. зб., 1944–1947 рр....320
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Первинна партійна організація радгоспу “Червоний Профінтерн”,
м. Горлівка Сталінської області. 3 од. зб., 1947–1949 рр.................... 320
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Первинна партійна організація Донецького автотранспортного підприємства № 04122, м. Донецьк Донецької області. 15 од. зб., 1961–
1970 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Часовярського комбінату вогнетривких
виробів, м. Часов Яр Сталінської області. 2 од. зб., 1958, 1959 рр... 320
Первинна партійна організація цеху №5 Часовярського комбінату
вогнетривких виробів, м. Часов Яр Донецької області. 7 од. зб., 1957–
1965 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація цеху №7 Часовярського комбінату вогнетривких виробів, м. Часов Яр Донецької області. 10 од. зб., 1957–
1965 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація енергоцеху Часовярського комбінату вогнетривких виробів, м. Часов Яр Сталінської області. 2 од. зб.,
1957–1959 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація транспортного цеху Часовярського рудоуправління, м. Часов Яр Сталінської області. 5 од. зб., 1958, 1959 рр. 320
Первинна партійна організація цеху житлово-комунального відділу
Часовярського комбінату вогнетривких виробів, м. Часов Яр Сталін
ської області. 2 од. зб., 1958,1959 рр.................................................... 320
Первинна партійна організація шахти №2 “Берестовська” тресту “Червоноогвардійськвугілля”, м. Макіївка Донецька область. 22 од. зб.,
1956–1968 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Макіївського обласного будівельномонтажного управління № 2, м. Макіївка Донецька область. 15 од. зб.,
1959–1980 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №3 тресту
“Сталіншахтобуд”, м. Макіївка Сталінської області. 4 од. зб., 1956–
1960 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахти ім. Поченкова виробничого
об’єднання “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 277 од. зб.,
1961–1986 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Червоногвардійська” виробничого об’єднання “Макіїввугілля”, м. Макіївка Донецької області. 65 од.
зб., 1953–1986 рр.................................................................................... 320
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Первинна партійна організація суду і прокуратури, м. Макіївка Донецької області. 17 од. зб., 1954–1980 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація станції Кальміус Донецької залізниці,
м. Макіївка Сталінської області. 2 од. зб., 1955–1960 рр................... 320
Первинна партійна організація районної гірничотехнічної інспекції,
м. Макіївка Донецької області. 2 од. зб., 1956–1967 рр...................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, сел. Дробишеве Краснолиманського району Донецької області. 62 од. зб., 1949–
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1960–1985 рр.......................................................................................... 320
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1960–1981 рр.......................................................................................... 320
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1955–1958 рр.......................................................................................... 320
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1955–1970 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Горлівського налагоджувального управління тресту “Донецькпромавтоматика”, м. Горлівка Донецької області. 4 од. зб., 1959–1962 рр................................................................. 320
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“Будмеханізація”, м. Горлівка Донецької області. 21 од. зб., 1955–
1972 рр.................................................................................................... 320
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1973 рр.................................................................................................... 320
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ської області. 2 од. зб., 1960,1961 рр.................................................... 320
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Первинна партійна організація середньої школи №2, м. Курахове Селидівського району Сталінської області. 6 од. зб., 1954–1959 рр...... 320
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1958–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Курахівського заводу будівельних матеріалів, м. Курахове Селидівського району Донецької області. 35 од. зб.,
1955–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Селидівського райхарчокомбінату,
м. Селидове Сталінської області. 3 од. зб., 1959–1961 рр.................. 320
Первинна партійна організація колгоспу “Росія”, с. Георгіївка
Мар’їнського району Донецької області. 21 од. зб., 1961–1963 рр... 320
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Первинна партійна організація Слов’янського заводу фарб, м. Сло
в’янськ Сталінської області. 5 од. зб., 1957–1961 рр.......................... 320
Первинна партійна організація інституту “Донбасцивільпроект”,
м. Донецьк Донецької області. 57 од. зб., 1963–1987 рр.................... 320
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Комуністична фракція Сталінської окружної спілки сільськогосподарської і зернової кооперації “Окрзерноспілка” Сталінського округу.
6 од. зб., 1928–1930 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація будуправління № 4 комбінату “Красноармійськжитлобуд”, м. Добропілля Донецької області. 9 од. зб., 1961–
1972 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація гідрошахти “Піонер” виробничого
об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області.
76 од. зб., 1962–1990 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти ім. 21-го з’їзду КПРС виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області. 80 од. зб., 1960–1989 рр............................................................... 320
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Первинна партійна організація школи-інтернату, м. Добропілля Донецької області. 5 од. зб., 1960–1964 рр............................................... 320
Первинна партійна організація Білозерської лікарні, смт. Білозерське
Добропільського району Донецької області. 1 од. зб., 1962 р........... 320
Первинна партійна організація Білицької лікарні, м. Білицьке Добропільського району Донецької області. 5 од. зб., 1960–1964 рр...... 320
Первинна партійна організація редакції газети і друкарні, м. Добропілля Донецької області. 3 од. зб., 1940, 1961,1962 рр............................ 320
Первинна партійна організація Новодонецької територіальної парторганізації, смт. Новодонецьке Добропільського району Донецької області. 1 од. зб., 1962 р............................................................................. 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 2, сел. Білицьке
Добропільського району Донецької області. 5 од. зб., 1960–1964 рр.....320
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області. 39 од. зб., 1958–1989 рр........................................................... 320
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Первинна партійна організація заводу харчоконцентратів, м. Харцизьк
Донецької області. 15 од. зб., 1957–1979 рр........................................ 320
Первинна партійна організація шахтоуправління ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції виробничого об’єднання
“Жовтеньвугілля”, м. Кіровське Донецької області. 53 од. зб., 1958–
1988 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання виробничого об’єднання “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області.
39 од. зб., 1961–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Центральних електромеханічних майстерень тресту “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області.
7 од. зб., 1957–1962 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація районного комітету ДТСААФ, м. Харцизьк Донецької області. 3 од. зб., 1960–1962 рр................................ 320
Первинна партійна організація техпостачання тресту “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 4 од. зб., 1959–1962 рр............. 320
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Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
04666, м. Харцизьк Донецької області. 29 од. зб., 1956–1981 рр...... 320
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Первинна партійна організація установи ЮЕ 312/33, м. Шахтарськ Донецької області. 40 од. зб., 1958–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація районного промислового комбінату,
м. Харцизьк Донецької області. 3 од. зб., 1960–1962 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Комсомольське”
тресту “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 38 од. зб.,
1957–1973 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського вузла зв’язку, м. Харцизьк Донецької області. 15 од. зб., 1961,1962 рр.............................................. 320
Первинна партійна організація шахтоуправління № 5/6 “Ждановське”,
м. Харцизьк Донецької області. 7 од. зб., 1958–1962 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління № 2 тресту “Жовтеньвугілля” м. Харцизьк Донецької області. 20 од. зб., 1958–1967 рр. 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Шевченка Шахтарського
району Донецької області. 43 од. зб., 1957–1981 рр........................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Харцизький”, м. Макіївка
Донецької області. 42 од. зб., 1957–1981 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№31414, м. Харцизьк Донецької області. 25 од. зб., 1961–1987 рр... 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління тресту
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1962 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація апарата виробничого об’єднання
“Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 21 од. зб., 1956–
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Первинна партійна організація школи-інтернату № 1, м. Харцизьк Донецької області. 13 од. зб., 1961–1975 рр............................................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління “Промбуд”
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Первинна партійна організація середньої школи робочої молоді № 1,
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Первинна партійна організація Зуївської середньої школи № 1,
сел. Зуївка Харцизького району Донецької області. 3 од. зб., 1959–
1962 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоуправління “Тернопільське” виробничого об’єднання “Жовтеньвугілля”, м. Харцизьк Донецької області. 48 од. зб., 1956–1981 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація “Світанок” виробничого об’єднання
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Комфракція Маріупольського окружного профспілкового бюро,
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Політична інспекція окружної міліції, м. Сталіно Сталінського округу.
5 од. зб., 1923,1924 рр............................................................................ 320
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“Будмеханізація”, м. Донецьк Донецької області. 24 од. зб., 1961–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація друкарні відділення “Трансзалізницяіздат”, м. Донецьк Донецької області 2 од. зб., 1961,1962 рр............... 320
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Первинна партійна організація республіканських курсів цивільної
оборони, м. Донецьк Донецької області. 1 од. зб., 1962 р.................. 320
Первинна партійна організація фабрики хімчистки і фарбування одягу,
м. Донецьк Донецької області. 6 од. зб., 1961–1964 рр...................... 320
Первинна партійна організація міської дезинфекційної станції, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1962–1977 рр............................. 320
Первинна партійна організація тресту “Відділбуд”, м. Донецьк Донецької області. 6 од. зб., 1960–1962 рр............................................... 320
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Первинна партійна організація служби будинків і споруджень управління Донецької залізниці, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб.,
1960–1963 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничої бази СТУ №1 тресту
“Донецькжитлобуд”, м. Донецьк Донецької області. 14 од. зб., 1959–
1968 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація фабрики індпошиття і ремонту одягу,
м. Донецьк Донецької області. 3 од. зб., 1962,1963 рр....................... 320
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депо, м. Горлівка Донецької області. 2 од. зб., 1961,1962 рр............. 320
Первинна партійна організація окремого дивізіону відомчої міліції
управління внутрішніх справ Донецької області по охороні каналу
“Сіверський Донець-Донбас”, м. Горлівка Донецької області. 8 од. зб.,
1959–1962 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління
№3 тресту “Донецькспецбуд”, м. Горлівка Донецької області. 3 од. зб.,
1960–1962 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 4 тресту
“Горлівськжитлобуд”, м. Горлівка Донецької області. 4 од. зб., 1960–
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Первинна партійна організація школи-інтернату № 8, м. Горлівка Донецької області. 2 од. зб., 1961,1962 рр................................................ 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
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м. Горлівка Донецької області. 2 од. зб., 1961,1962 рр....................... 320
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1987 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація медоб’єднання №2, м. Дружківка Донецької області. 8 од. зб., 1956–1963 рр............................................... 320
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Первинна партійна організація заводу фарб виробничого об’єднання
“Хімік”, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1962–1965 рр....... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до комунізму” Амвросіївського району Донецької області. 3 од. зб., 1960–1962 рр....... 320
Первинна партійна організація середньої школи імені Островського,
сел. Металіст Амвросіївського району Сталінської області. 4 од. зб.,
1956–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація кінотеатру “Перемога”, м. Амвросіївка
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Первинна партійна організація середньої школи № 4, м. Амвросіївка
Донецької області. 5 од. зб., 1958–1964 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація заводу залізобетонних виробів, м. Амвросіївка Донецької області. 9 од. зб., 1957–1964 рр.......................... 320
*****
Первинна партійна організація районного комітету ДТСААФ,
м. Амвросіївка Донецької області. 7 од. зб., 1958–1964 рр................ 320
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Первинна партійна організація шляхоексплуатаційної дільниці,
м. Жданов Донецької області. 3 од. зб., 1961–1963 рр....................... 320
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Первинна партійна організація Ждановського відділення “Гіпроград”,
м. Жданов Донецької області. 9 од. зб., 1959–1965 рр....................... 320
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Комітет ЛКСМУ Ждановського заводу важкого машинобудування
(“Ждановважкмаш”), м. Жданов Донецької області. 79 од. зб., 1958–
1970 рр.................................................................................................... 329
Первинна партійна організація гірничопромислової школи № 21,
м. Дзержинськ Сталінської області. 3 од. зб., 1957–1959 рр............. 320
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41 од. зб., 1954–1987 рр......................................................................... 320
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1960 рр.................................................................................................... 320
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1960 р...................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Докучаєвського гірничого технікуму,
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Первинна партійна організація Маріупольської лісової досвідченої
станції Волноваського району Донецької області. 11 од. зб., 1950–
1962 рр.................................................................................................... 320
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Первинна партійна організація Новотроїцької авторемонтної дільниці,
сел. Новотроїцьке Волноваського району Сталінської області. 3 од. зб.,
1959–1961 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Новоазовського райхарчокомбінату,
м. Новоазовськ Донецької області. 18 од. зб., 1959–1981 рр............. 320
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Первинна партійна організація Новоазовського районного промислового комбінату, м. Новоазовськ Донецької області. 32 од. зб., 1953–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Донецького монтажно-заготівельного
заводу тресту “Донбассантехмонтаж”, м. Донецьк Донецької області.
16 од. зб., 1961–1990 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація комбінату хлібопродуктів № 2, м. Донецьк Донецької області. 21 од. зб., 1952–1981 рр............................. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація центральної обласної клінічної лікарні,
м. Донецьк Донецької області. 80 од. зб., 1946–1987 рр.................... 320
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Первинна партійна організація радгоспу “Широкий”, м. Донецьк Донецької області. 38 од. зб., 1949–1987 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Донецького велозаводу, м. Донецьк Донецької області. 33 од. зб., 1957–1974 рр............................................. 320
Первинна партійна організація заводу металоконструкцій, м. Донецьк
Донецької області. 72 од. зб., 1943–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація колгоспу ім. Хрущьова, м. Сталіно
Сталінської області. 10 од. зб., 1947–1955 рр...................................... 320
Первинна партійна організація Донецького заводу холодильників,
м. Донецьк Донецької області. 83 од. зб., 1962–1986 рр.................... 320
Первинна партійна організація Донецького заводу ізоляційних матеріалів “Укрполіматеріали”, м. Донецьк Донецької області. 27 од. зб.,
1963–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація обласного будівельно-монтажного управління №463 “Укренергочормет”, м. Донецьк Донецької області.
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Первинна партійна організація суду і прокуратури Ленінського району
міста Донецька Донецької області. 20 од. зб., 1944–1977 рр............. 320
Первинна партійна організація санстанції Сталінозаводського району,
м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1956–1959 рр..................... 320
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Первинна партійна організація спеціалізованого управління № 564
тресту “Донбассантехмонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 25 од. зб.,
1957–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація автобази тресту “Донецьксільбуд”,
м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1957–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація спеціалізованого управління тресту “Донецькметалургбуд”, м. Донецьк Донецької області. 19 од. зб.,
1949–1963 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація заводу шлакоблоків, м. Сталіно
Сталінської області. 6 од. зб., 1950–1955 рр........................................ 320
Первинна партійна організація заводського автотранспортного підприємства №04681, м. Донецьк Донецької області. 12 од. зб., 1959–
1977 рр.................................................................................................... 320
*****
Первинна партійна організація заводу “Металоширспоживання”,
м. Сталіно Сталінської області. 7 од. зб., 1950–1957 рр..................... 320
Первинна партійна організація технікуму фізичної культури і спорту,
м. Донецьк Донецької області. 46 од. зб., 1950–1986 рр.................... 320
Первинна партійна організація харчосмакової фабрики, м. Донецьк
Донецької області. 44 од. зб., 1961–1986 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Сталінської автобази тресту “Союзторгтранс”, м. Сталіно Сталінської області. 8 од. зб., 1950–1955 рр...... 320
Первинна партійна організація спеціалізованого управління №226
“Теплобуд”, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1957–1981 рр....320
Первинна партійна організація Донецької філії Всесоюзного науководослідного і проектного інституту по очищенню технологічних газів,
стічних вод і використанню вторинних енергоресурсів підприємств
чорної металургії, науково-виробничого об’єднання “Енергосталь”,
м. Донецьк Донецької області. 57 од. зб., 1961–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація відділу охорони здоров’я виконкому
Ленінської районної ради депутатів трудящих, м. Донецьк Донецької
області. 1 од. зб., 1963 р......................................................................... 320
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Донецький промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Донецьк Донецької області. 15 од. зб., 1963,1964 рр.............................................. 324
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Первинна партійна організація комбінату хлібопродуктів № 1, м. Донецьк Донецької області. 21 од. зб., 1964–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація Донецького сільського обкому КПУ,
м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1963,1964 рр....................... 320
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Первинна партійна організація Донецького сільського обласного відділу соціального забезпечення, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб.,
1963,1964 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація виконкому Донецької обласної ради
депутатів трудящих промислово-виробничого парткому, м. Донецьк
Донецької області. 4 од. зб., 1963,1964 рр........................................... 320
Первинна партійна організація обласної психоневрологічної лікарні,
м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1954–1963 рр.................... 320
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Первинна партійна організація міського родильного будинку № 1,
м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1949–1963 рр.................... 320
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Первинна партійна організація артілі “Будремонт”, м. Сталіно Ста
лінської області. 4 од. зб., 1952–1955 рр.............................................. 320
Докучаєвський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Докучаєвськ Донецької області. 40 од. зб., 1963–1965 рр.......................... 327
Первинна партійна організація Дружківської будівельно-монтажної
дільниці №7, м. Дружківка Донецької області. 1 од. зб., 1963 р....... 320
Первинна партійна організація Дружківського цеху Артемівського
відділення “Вторчормет”, м. Дружківка Донецької області. 2 од. зб.,
1958–1961 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Дружківського спеціалізованого будівельно-монтажного управління №5, м. Дружківка Донецької області.
24 од. зб., 1961–1986 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького спеціалізованого управління №115 тресту “Донбасстальконструкція”, м. Донецьк Донецької
області. 23 од. зб., 1958–1979 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького заводу будівельних матеріалів, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1960–1981 рр..... 320
Первинна партійна організація міської санітарно-епідеміологічної
станції, м. Єнакієве Донецької області. 2 од. зб., 1962,1963 рр......... 320
Первинна партійна організація заводу залізобетонних напірних труб,
м. Єнакієве Донецької області. 47 од. зб., 1959–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №3 тресту
“Єнакієвжитлобуд”, м. Єнакієве Донецької області. 14 од. зб., 1957–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Буддеталь” тресту “Єнакієвжитлобуд” , м. Єнакієве Донецької області. 13 од. зб., 1957–1963 рр. 320
Первинна партійна організація будівельного управління №3 тресту
“Сантехлектромонтаж”, м. Єнакієве Донецької області. 6 од. зб., 1957–
1963 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація школи-інтернату №2, м. Єнакієве Донецької області. 5 од. зб., 1959–1963 рр............................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського автоклубу ДТСААФ,
м. Єнакієве Донецької області. 10 од. зб., 1958–1972 рр.................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ №44, м. Єнакієве Донецької області. 8 од. зб., 1961–1972 рр............................................... 320
Первинна партійна організація установи ЮЕ 312/52 УВС Донецького облвиконкому, м. Єнакієве Донецької області. 36 од. зб., 1958–
1977 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Полтавська” виробничого
об’єднання “Орджонікідзевугілля”, м. Єнакієве Донецької області.
44 од. зб., 1957–1987 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація школи-інтернату, с. Рози Люксембург
Новоазовського району Донецької області. 25 од. зб., 1961–1981 рр.....320
Первинна партійна організація школи-інтернату, смт. Володарське Донецької області. 19 од. зб., 1961–1979 рр............................................. 320
Первинна партійна організація міжгосподарської механізованої колони № 13, смт. Володарське Донецької області. 30 од. зб., 1960–
1981 рр................................................................................................. 320
Первинна партійна організація центральної дільниці колгоспу “Шлях
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Первинна партійна організація комплексної бригади №3 колгоспу
“Шлях Ілліча” Володарського району Донецької області. 2 од. зб.,
1961, 1962 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Новогригорівка
Володарського району Донецької області. 43 од. зб., 1959–1981 рр.......320
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Первинна партійна організація Центральної районної лікарні, смт. Володарське Донецької області. 23 од. зб., 1961–1981 рр...................... 320
Первинна партійна організація комплексної бригади №1 “Зоря комунізму” Володарського району Донецька область. 3 од. зб., 1962,
1963 рр..............................................................................................................320
Первинна партійна організація птахофабрики “Первомайська”,
с. Тополине Володарського району Донецької області. 81 од. зб., 1968–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація селищної лікарні, сел. Володарське Володарського району Донецької області. 11 од. зб., 1953–1963 рр...... 320
Первинна партійна організація комплексної бригади №2 колгоспу
“Зоря комунізму” Володарського району Донецької області. 2 од. зб.,
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1986 рр.................................................................................................... 320
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1962–1965 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шиноремонтного заводу, м. Мар’їнка
Донецької області. 28 од. зб., 1963–1986 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Селидівської міжколгоспної будівельної організації, м. Селидове Донецької області. 2 од. зб., 1963,
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівництва Авдціївського коксохімічного заводу, м. Авдіївка Донецької області. 3 од. зб., 1963–1964 рр.......320
Первинна партійна організація шахти “Глибока” виробничого
об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 37 од. зб.,
1958–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу,
м. Моспине Донецької області. 23 од. зб., 1959–1987 рр................... 320
Первинна партійна організація заводу коксохімічного устаткування,
м. Донецьк Донецької області. 43 од. зб., 1958–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація шахти “Заперевальна” виробничого
об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 42 од. зб.,
1950–1980 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління №2 тресту
“Сталіншахтобуд”, м. Сталіно Сталінської області. 5 од. зб., 1958–
1960 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація хімічного заводу виробничого
об’єднання “Укрпобутхім”, м. Донецьк Донецької області. 36 од. зб.,
1959–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація швейної фабрики ім. Першого Травня,
м. Донецьк Донецької області. 68 од. зб., 1957–1983 рр.................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 5 тресту
“Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1957–
1970 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Краснолиманського міського відділу
комунального господарства, м. Красний Лиман Донецької області.
2 од. зб., 1963 р....................................................................................... 320
Первинна партійна організація цеху експлуатації локомотивного депо
станції Красний Лиман Донецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 5 од. зб., 1959–1963 рр............................................... 320
Первинна партійна організація цеху ремонту локомотивного депо
станції Красний Лиман Донецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької області. 6 од. зб., 1961–1963 рр............................................... 320
Новоекономічний районний комітет ЛКСМУ Артемівського округу.
15 од. зб., 1924–1927 рр......................................................................... 325
Петровський районний комітет ЛКСМУ, м. Горлівка Артемівського округу. 23 од. зб., 1923–1928 рр................................................................ 325
Залізняньський районний комітет ЛКСМУ Артемівського округу. 33
од. зб., 1923–1929 рр.............................................................................. 325
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Партійний комітет первинної партійної організації апарата Донецького РНГ, м. Донецьк Донецької області. 232 од. зб., 1956–1964 рр..... 320
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Первинна партійна організація ультрамаринового заводу, м. Жданов
Донецької області. 6 од. зб., 1957–1964 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація заводу залізобетонних виробів і конструкцій, м. Жданов Донецької області. 10 од. зб., 1957–1973 рр...... 320
Партком первинної парторганізації виробничого об’єднання “Азовзалізобетон”, м. Жданов Донецької області. 51 од. зб., 1960–1988 рр....320
Первинна партійна організація заводу залізобетонних конструкцій,
м. Жданов Донецької області. 15 од. зб., 1959–1973 рр..................... 320
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Первинна партійна організація відділу народної освіти виконкому
Амвросіївської районної ради депутатів трудящих, м. Амвросіївка Донецької області. 11 од. зб., 1964–1974 рр............................................. 320
*****
*****
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Первинна партійна організація Амвросіївського лісового господарства заготівель, м. Амвросіївка Донецької області. 22 од. зб., 1963–
1981 рр.................................................................................................... 320
*****
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Первинна партійна організація Амвросіївського міжколгоспбуду,
м. Амвросіївка Донецької області. 27 од. зб., 1961–1981 рр.............. 320
Первинна партійна організація управління сільського господарства
виконкому Амвросіївської районної ради народних депутатів, м. Амвросіївка Донецької області. 31 од. зб., 1962–1981 рр.......................... 320
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Первинна партійна організація Амвросіївської птахофабрики,
м. Амвросіївка Донецької області. 42 од. зб., 1963–1987 рр.............. 320
Первинна партійна організація міськгазу, м. Амвросіївка Донецької
області. 3 од. зб., 1962–1964 рр............................................................. 320
Первинна партійна організація радгоспу “Іловайський”, с. Виноградне
Амвросіївського району Донецької області. 32 од. зб., 1962–1981 рр....320
Первинна партійна організація заготівельної контори “Облспоживспілки” Слов’янського району Донецької області. 4 од. зб., 1959–1963 рр. 320
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Первинна партійна організація Слов’янського міжколгоспбуду
Слов’янського району Донецької області. 21 од. зб., 1961–1981 рр. 320
Первинна партійна організація Краматорського міжколгоспбуду
Слов’янського району Донецької області. 6 од. зб., 1958–1963 рр... 320
*****
Первинна партійна організація Слов’янської міжколгоспної інкубаторно-птахівницької станції, м. Слов’янськ Донецької області. 2 од. зб.,
1962, 1963 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація допоміжної школи-інтернату, м. Сло
в’янськ Донецької області. 3 од. зб., 1961–1963 рр............................ 320
*****
Первинна партійна організація Авдіївського міжколгоспбуду Мар’їн
ського району Донецької області. 3 од. зб., 1962–1964 рр................. 320
Первинна партійна організація Мар’їнського міжколгоспбуду,
м. Мар’їнка Донецької області. 21 од. зб., 1962–1983 рр................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 45, м. Сталіно
Сталінської області. 10 од. зб., 1953–1959 рр...................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Світанок”, село Дмитрівка
Слов’янського району Донецької області. 27 од. зб., 1964–1981 рр. 320
Первинна партійна організація медичного училища, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1963 р........................................................... 320
Первинна партійна організація середнього ПТУ № 18, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1958–1963 рр............................................. 320
Первинна партійна організація середньої школи № 31, м. Донецьк Донецької області. 18 од. зб., 1958–1981 рр............................................. 320
*****
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Орджонікідзевської районної ради народних депутатів, м. Жданов Донецької області. 29 од. зб., 1958–1988 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація радгоспу “Комуна”, с. Комуна Артемівського району Донецької області. 18 од. зб., 1960–1981 рр...... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Октябрьский”, сел. Савелівка Артемівського району Донецької області. 22 од. зб., 1962–1981 рр. 320
*****
Первинна партійна організація радгоспу ім. 40 річчя Жовтня, м. Горлівка Донецької області. 35 од. зб., 1960–1987 рр............................... 320
*****
Первинна партійна організація радгоспу “Кондратівський” Артемів
ського району Донецької області. 1 од. зб., 1962–1964 рр................. 320
*****
Первинна партійна організація тресту “Ждановжитлобуд”, м. Жданов
Донецької області. 49 од. зб., 1960–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного управління “Донбасканалбуд”, м. Жданов Донецької області. 9 од. зб., 1959–
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Партійний комітет виробничого об’єднання “Ждановважкмаш”,
м. Жданов Донецької області. 9343 од. зб., 1958–1986 рр................. 319
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Первинна партійна організація відділення економіки промисловості
Макіївського науково-дослідного інституту, м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1962,1963 рр.................................................................. 320
Первинна партійна організація тресту “Будмеханізація”, м. Донецьк
Донецької області. 1 од. зб., 1963 р...................................................... 320
Первинна партійна організація обласного онкологічного диспансеру,
м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1962,1963 рр....................... 320
Первинна партійна організація школи-інтернату № 14, м. Донецьк Донецької області. 1 од. зб., 1963 р........................................................... 320
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Партійний комітет шахти ім. Горького, м. Донецьк Донецької області.
598 од. зб., 1963–1990 рр....................................................................... 319
Первинна партійна організація будівельного управління “Заводбуд”
тресту “Донецькметалургбуд”, м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб.,
1963,1964 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького кабельного заводу “Донбаскабель” виробничого об’єднання “Союзелектрокабель”, м. Донецьк
Донецької області. 82 од. зб., 1961–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Київська”, м. Донецьк Донецької
області. 44 од. зб., 1963–1986 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація комбінату промислових підприємств
тресту “Куйбишеввугілля”, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб.,
1963, 1964 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація обласної стоматологічної лікарні,
м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1961,1962 рр....................... 320
Первинна партійна організація нормативно-дослідницької станції
№15 комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області.
4 од. зб., 1960–1963 рр........................................................................... 320
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Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до соціалізму” Харцизького району Донецької області. 2 од. зб., 1933–1937 рр............. 320
*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація Докучаєвського заводу залізобетонних
виробів, м. Докучаєвськ Донецької області. 15 од. зб., 1963–1981 рр....320
Первинна партійна організація Волноваського комбінату хлібопродуктів, м. Волноваха Донецької області. 3 од. зб., 1962,1963 рр............. 320
Первинна партійна організація фабрики інертного пилу Волноваського району Донецької області. 2 од. зб., 1962,1963 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Хлібодарівського відділення
“Сільгосптехніки”, с. Хлібодарівка Волноваського району Донецької
області. 3 од. зб., 1963,1964 рр.............................................................. 320
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Первинна партійна організація Великоновосілківського консервного заводу, смт.Велика Новосілка Донецької області. 52 од. зб., 1957–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація колгоспу “Шлях до комунізму” Великоновосілківського району Сталінської області. 2 од. зб., 1957,
1958 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Великоновосілківського виробничого
колгоспно-радгоспного управління, сел. Велика Новосілка Донецької
області. 1 од. зб., 1963 р......................................................................... 320
Первинна партійна організація молокозаводу, сел. Велика Новосілка
Великоновосілківського району Донецької області. 32 од. зб., 1957–
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Первинна партійна організація Амвросіївської міської електромережі,
м. Амвросіївка Донецької області. 3 од. зб., 1962–1964 рр................ 320
Первинна партійна організація будівельного управління №6 тресту
“Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1957–
1964 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація школи-інтернату № 3, м. Горлівка Донецької області. 1 од. зб., 1964 р........................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 68, м. Горлівка Донецької області. 4 од. зб., 1962–1970 рр............................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Горлівська-Глибока”, м. Горлівка Донецької області. 2 од. зб., 1964 р.................................................. 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№04763, м. Горлівка Донецької області. 15 од. зб., 1961–1973 рр.... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 3 тресту
“Артемшахтобуд”, м. Горлівка Донецької області. 10 од. зб., 1959–
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Микитівської районної ради народних депутатів, м. Горлівка Донецької області. 18 од. зб., 1959–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація медсанчастини доломітного комбінату,
м. Горлівка Донецької області. 8 од. зб., 1955–1964 рр...................... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ шахти “Комсомолець”, м. Горлівка Донецької області. 27 од. зб., 1961–1964 рр.................................... 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 5 тресту
“Красноармійськшахтобуд”, м. Добропілля Донецької області. 4 од. зб.,
1963,1964 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація домоуправління Добропільського промислово-виробничого парткому, м. Добропілля Донецької області.
2 од. зб., 1963,1964 рр............................................................................ 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 95, м. Добропілля Донецької області. 2 од. зб., 1963,1964 рр................................................ 320
Первинна партійна організація Добропільського промислово-виробничого парткому, м. Добропілля Донецької області. 2 од. зб., 1963,
1964 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області. 43 од. зб., 1963–1989 рр.....320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Жовтнева” виробничого
об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області.
36 од. зб., 1963–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація радгоспу ім. Горького, сел. Дачне
Мар’їнського району Донецької області. 56 од. зб., 1950–1988 рр... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Селидівська” виробничого
об’єднання “Донецьквуглезбагачення”, м. Селидове Донецької області. 40 од. зб., 1963–1987 рр.................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 7, м. Новогродівка
Донецької області. 19 од. зб., 1963–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація цегляно-черепичного заводу, м. Селидове Донецької області. 11 од. зб., 1953–1963 рр................................ 320
Первинна партійна організація шахти “Селидівська виробничого
об’єднання “Селидоввугілля”, м. Селидове Донецької області. 59 од. зб.,
1962–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахти “Україна” виробничого об’єд
нання “Селидоввугілля”, м. Селидове Донецької області. 96 од. зб.,
1963–1990 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація ЦЗФ “Росія” виробничого об’єднання
“Донецьквуглезбагачення”, м. Селидове Донецької області. 29 од. зб.,
1962–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація гірничопрохідничого управління № 12,
м. Селидове Донецької області. 3 од. зб., 1962–1964 рр.................... 320
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Райком ЛКСМУ, м. Добропілля Донецької області. 392 од. зб., 1954–
1991 рр.................................................................................................... 325
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Первинна партійна організація Великоновосілківського комбінату побутового обслуговування, смт. Велика Новосілка Донецької області.
24 од. зб., 1966–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Великоновосілківської міжгосподарської будівельної організації, смт. Велика Новосілка Донецької області. 26 од. зб., 1963–1981 рр............................................................... 320
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Первинна партійна організація вогнетривкого заводу ім. К. Маркса,
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Первинна партійна організація птахоплемрадгоспу “Ясинуватський”,
сел. Красний Партизан Ясинуватського району Донецької області.
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Первинна партійна організація середньої школи № 20, м. Донецьк Донецької області. 21 од. зб., 1953–1987 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Донецької філії інституту підвищення
кваліфікації керівників і фахівців Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк Донецької області. 1 од. зб., 1969–1970 рр. 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 1 тресту
“Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1969–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління механізації “Донбасканалбуд”, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб., 1960–1981 рр........... 320
Первинна партійна організація Донецького науково-дослідного інституту автоматизації гірничих машин “Донавтоматгірмаш”, м. Донецьк
Донецької області. 56 од. зб., 1964–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація автогосподарства “Донецьккомунтранс”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1966–1972 рр......... 320
Первинна партійна організація 4-го шахтопрохідницького будівельного управління тресту “Донецькшахтопроходка”, м. Донецьк Донецької
області. 45 од. зб., 1962–1989 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького пивоварного заводу, м. Донецьк Донецької області. 36 од. зб., 1962–1987 рр............................. 320
Первинна партійна організація підприємства “Енергоремонт” тресту “Донецьквуглеремонт”, м. Донецьк Донецької області. 12 од. зб.,
1966–1972 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького ботанічного саду Академії
наук УРСР, м. Донецьк Донецької області. 31 од. зб., 1965–1987 рр..... 320

№ П-7477
№ П-7478
№ П-7479
№ П-7480
№ П-7481
№ П-7482
№ П-7483
№ П-7484
№ П-7485
№ П-7486
№ П-7487
№ П-7488
№ П-7489
№ П-7490
№ П-7491
№ П-7492
№ П-7493
№ П-7494
№ П-7495
№ П-7496
№ П-7497
№ П-7498
№ П-7499
№ П-7500
1030
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Первинна партійна організація інституту “Донецькпроект”, м. Донецьк Донецької області. 33 од. зб., 1964–1987 рр............................. 320
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Первинна партійна організація Донецької телеграфно-телефонної
станції, м. Донецьк Донецької області. 36 од. зб., 1948–1987 рр...... 320
Первинна партійна організація комбінату “Донецькважбуд”, м. Донецьк Донецької області. 40 од. зб., 1967–1987 рр............................. 320
Первинна партійна організація управління “Донбасканалбуд”, м. Донецьк Донецької області. 59 од. зб., 1963–1987 рр............................. 320
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Первинна партійна організація тарного заводу, м. Донецьк Донецької
області. 1 од. зб., 1963, 1964 рр............................................................. 320
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Первинна партійна організація гірничого ПТУ № 91, м. Донецьк Донецької області. 6 од. зб., 1965–1972 рр............................................... 320
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області. 10 од. зб., 1969–1987 рр........................................................... 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 12, м. Слов’янськ
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Первинна партійна організація радгоспу “Горлівський”, м. Горлівка
Донецької області. 42 од. зб., 1967–1987 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація районного вузла зв’язку, смт. Володарське Донецької області. 15 од. зб., 1968–1981 рр.......................... 320
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1968–1979 рр.......................................................................................... 320
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1968–1981 рр.......................................................................................... 320
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1989 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Добропільського шахтобудівного управління виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області. 22 од. зб., 1966–1981 рр................................... 320
Первинна партійна організація хлібокомбінату, м. Білецьке міста Добропілля Донецької області. 17 од. зб., 1965–1981 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Добропільського відділу робітничого
постачання виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області. 60 од. зб., 1965–1989 рр.......................... 320
Первинна партійна організація Ждановської дистанції шляху Донецької залізниці, м. Жданов Донецької області. 25 од. зб., 1968–1986 рр....320
Первинна партійна організація Ждановського відділення Донецької
залізниці, м. Жданов Донецької області. 38 од. зб., 1968–1986 рр.... 320
Первинна партійна організація підприємства “Ждановтепломережа”,
м. Жданов Донецької області. 10 од. зб., 1968–1973 рр..................... 320
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Донецької області. 2 од. зб., 1967, 1968 рр.......................................... 320
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№ 21471, м. Макіївка Донецької області. 31 од. зб., 1968–1987 рр... 320
Первинна партійна організація середнього ПТУ № 102, м. Макіївка
Донецької області. 20 од. зб., 1966–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація 3-го воєнізованого гірничорятувального загону, м. Макіївка Донецької області. 28 од. зб., 1960–1981 рр. 320
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Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 3 тресту “Краснормійськшахтобуд”, м. Красноармійськ Донецької області.
9 од. зб., 1969–1977 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 105,
м. Красноармійськ Донецької області. 13 од. зб., 1968–1981 рр....... 320
Комітет ЛКСМУ технікуму легкої промисловості, м. Донецьк Донецької області. 39 од. зб., 1966–1988 рр..................................................... 329
Комітет ЛКСМУ технікуму промислової автоматики, м. Донецьк Донецької області. 72 од. зб., 1967–1987 рр............................................. 329
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56 од. зб., 1967–1987 рр......................................................................... 329
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КПУ, м. Красноармійськ Донецької області. 14 од. зб., 1968–1981 рр...320
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1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Торезька”, м. Торез Донецької
області. 25 од. зб., 1968–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація Торезької філії виробничого об’єднання
заводу ім. Малишева, м. Торез Донецької області. 21 од. зб., 1968–
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Первинна партійна організація гірничого технікуму, м. Сніжне Донецької області. 15 од. зб., 1968–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 7 виробничого об’єднання “Торезантрацит”, м. Сніжне Донецької області.
23 од. зб., 1962–1986 рр......................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ заводу важкого машинобудування ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, м. Слов’янськ Донецької області. 75 од. зб., 1972–1987 рр............................................................... 329
Комітет ЛКСМУ авіаційно-технічного училища, м. Слов’янськ Донецької області. 82 од. зб., 1972–1988 рр............................................. 329
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Комітет ЛКСМУ енергобудівного технікуму, м. Слов’янськ Донецької
області. 79 од. зб., 1972–1987 рр........................................................... 329
Первинна партійна організація колгоспу “Україна”, с. Артемівка Костянтинівського району Донецької області. 22 од. зб., 1965–1981 рр......320
Первинна партійна організація радгоспу “Берестовий”, м. Костянтинівка Донецької області. 24 од. зб., 1966–1987 рр.......................... 320
Первинна партійна організація центральної районної лікарні, м. Костянтинівка Донецької області. 9 од. зб., 1965–1974 рр....................... 320
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Первинна партійна організація птахофабрики “Новоселидівська”,
смт.Цукурине Красноармійського району Донецької області. 16 од. зб.,
1968–1981 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Селидівського заводу збірного залізобетону тресту “Укрводзалізобетон” Красноармійського району Донецької області. 29 од. зб., 1966–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація дистанції електропостачання, м. Красний Лиман Донецької області. 34 од. зб., 1961–1987 рр.................... 320
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Селидове Донецької області. 31 од. зб., 1960–1981 рр....................... 320
Первинна партійна організація тресту “Красноармійськвуглебуд”,
м. Селидове Донецької області. 18 од. зб., 1971–1978 рр.................. 320
Первинна партійна організація житлово-комунального господарства
комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб.,
1971,1972 рр........................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахтоспецмонтажного управління
тресту “Донецьквуглебуд”, м. Донецьк Донецької області. 40 од. зб.,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 3 тресту
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Первинна партійна організація автобази виробничого об’єднання
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 29 од. зб., 1971–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького ремонтно-будівельного управління комбінату “Укрхарчорембуд”, м. Донецьк Донецької області.
17 од. зб., 1969–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація баластового кар’єру, м. Сталіно Ста
лінської області. 14 од. зб., 1937–1941, 1944–1954 рр........................ 320
Первинна партійна організація лікарні, смт. Новий Світ Старобешів
ського району Донецької області. 2 од. зб., 1967–1972 рр................. 320
Первинна партійна організація молокозаводу, смт. Старобешеве Донецької області. 2 од. зб., 1965–1972 рр............................................... 320
Первинна партійна організація хлібоприймального підприємства Старобешівського району Донецької області. 10 од. зб., 1967–1979 рр. 320
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Первинна партійна організація Старобешівського комбінату побутового обслуговування населення, смт. Старобешеве Донецької області.
11 од. зб., 1968–1980 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 1, смт. Новий Світ
Старобешівського району Донецької області. 30 од. зб., 1965–1988 рр....320
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1975 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтопрохідницького управління по
буравленню стовбурів і шпар тресту “Спецшахтобуріння” виробничого об’єднання “Укршахтобуд”, м. Торез Донецької області. 14 од. зб.,
1971–1981 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація Торезького міськкому ЛКСМУ, м. Торез Донецької області. 6 од. зб., 1971–1977 рр.................................... 329
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 32, м. Торез Донецької області. 17 од. зб., 1971–1981 рр.................................. 320
Первинна партійна організація молокозаводу Донецького виробничого об’єднання молочної промисловості, м. Торез Донецької області.
17 од. зб., 1972–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація хлібокомбінату, м. Торез Донецької області. 23 од. зб., 1971–1981 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація хлібокомбінату, м. Торез Донецької області. 17 од. зб., 1971–1980 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація гірничого середнього ПТУ № 10, м. Торез Донецької області. 34 од. зб., 1962–1986 рр.................................. 320
Первинна партійна організація технічного училища № 61, м. Торез Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 90, м. Торез Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр.................................. 320
Первинна партійна організація медичного училища, м. Торез Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація спеціалізованої фабрики по виробництву перфокарт, м. Торез Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр.....320
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харчової промисловості Донецького облвиконкому, м. Торез Донецької
області. 20 од. зб., 1970–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація технікуму радянської торгівлі, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1970–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація тресту “Донбасдомнаремонт”, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1970–1987 рр............................. 320
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Первинна партійна організація обласного оптово-роздрібного
об’єднання фірми “Меблі”, м. Донецьк Донецької області. 30 од. зб.,
1970–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Спецшахтобуріння”, м. Донецьк Донецької області. 19 од. зб., 1966–1987 рр............................. 320
Первинна партійна організація спеціалізованого управління № 432
“Донбасмонтажавтоматика” тресту “Променергоавтоматика”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1970–1981 рр............................. 320
Первинна партійна організація Донецької фабрики художніх виробів
“Донбас”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1971–1981 рр. 320
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Донецької області. 4 од. зб., 1970–1976 рр.......................................... 320
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№ 104 тресту “Донецьксільбуд”, м. Донецьк Донецької області. 12 од.
зб., 1970–1981 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація відділу внутрішніх справ виконкому
Ворошиловської районної ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1966–1981 рр............................................... 320
Первинна партійна організація Всесоюзного науково-дослідного і
проектного інституту вторинних кольорових металів, м. Донецьк Донецької області. 43 од. зб., 1969–1987 рр............................................. 320
Первинна партійна організація інституту прикладної математики і механіки Академії Наук УРСР, м. Донецьк Донецької області. 33 од. зб.,
1965–1985 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація авторемонтного заводу № 2, м. Донецьк
Донецької області. 18 од. зб., 1953–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація дорожньо-будівельного управління
№ 31 тресту “Донбасдорбуд”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб.,
1970–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація фабрики індпошиття і ремонту одягу,
м. Донецьк Донецької області. 4 од. зб., 1970–1973 рр...................... 320
Первинна партійна організація обласної оптово-роздрібної контори “Спорттовари”, м. Донецьк Донецької області. 14 од. зб., 1969–
1980 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту “Донбасзалізобетон”, м. Донецьк Донецької області. 1 од. зб., 1969–1971 рр............................... 320
Первинна партійна організація Донецького обласного управління автомобільного транспорту, м. Донецьк Донецької області. 35 од. зб.,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоспецмонтажного управління
комбінату “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб.,
1970,1971 рр........................................................................................... 320
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№ 1 Донецького міськремтресту, м. Донецьк Донецької області.
17 од. зб., 1966–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання технологічного зв’язку Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк
Донецької області. 15 од. зб., 1965–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Донецького фізико-технічного інституту Академії Наук УРСР, м. Донецьк Донецької області. 44 од. зб.,
1970–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація інституту економіки промисловості
Академії наук УРСР, м. Донецьк Донецької області. 57 од. зб., 1964–
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Первинна партійна організація тресту “Донбасенергобудіндустрія”,
м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1969–1980 рр.................... 320
Первинна партійна організація швейно-трикотажної фабрики “Індтрикотаж”, м. Донецьк Донецької області. 13 од. зб., 1970–1981 рр...... 320
Первинна партійна організація видавництва “Радянська Донеччина”,
м. Донецьк Донецької області. 25 од. зб., 1970–1986 рр.................... 320
Первинна партійна організація Донецького обласного управління побутового обслуговування населення, м. Донецьк Донецької області. 30
од. зб., 1970–1987 рр.............................................................................. 320
Первинна партійна організація тресту “Донецьксільбуд”, м. Донецьк
Донецької області. 65 од. зб., 1966–1987 рр........................................ 320
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м. Донецьк Донецької області. 30 од. зб., 1972–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії Академії Наук УРСР, м. Донецьк Донецької області. 47 од. зб.,
1970–1988 рр.......................................................................................... 320
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міськтехнагляду” УРСР, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб.,
1963–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління житлового господарства,
м. Краматорськ Донецької області. 18 од. зб., 1971–1988 рр............. 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування населення, м. Краматорськ Донецької області. 18 од. зб., 1968–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація науково-дослідного, проектного і впроваджувального центра організації праці у важкому енергетичному і
транспортному машинобудуванні, м. Краматорськ Донецької області.
20 од. зб., 1971–1991 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 6, м. Дебальцеве
Донецької області. 13 од. зб., 1964–1981 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація будівельного управління Вуглегорської
гідроелектростанції, м. Дебальцеве Донецької області. 18 од. зб.,
1966–1981 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація культпросвітустанови, м. Дебальцеве
Донецької області. 6 од. зб., 1969–1974 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація відділу робітничого постачання Вуглегорської ДРЕС, м. Дебальцеве Донецької області. 13 од. зб., 1969–
1981 рр.................................................................................................... 320
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КПРС, м. Дебальцеве Донецької області. 42 од. зб., 1968–1987 рр. 320
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організації Артемівського району Донецької області. 13 од. зб., 1969–
1981 рр..................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського виробничого відділення
“Сільгосптехніка” Артемівського району Донецької області. 11 од. зб.,
1967–1980 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація Артемівської пересувної механізованої колони №2 тресту “Донецькспецсільгоспмонтаж” Артемівського
району Донецької області. 17 од. зб., 1971–1987 рр........................... 320
Первинна партійна організація Артемівського району електричних мереж, м. Амвросіївка Донецької області. 6 од. зб., 1971,1972 рр........ 320
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Первинна партійна організація дорожнього відділу, м. Амвросіївка
Донецької області. 16 од. зб., 1971–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація технікуму радянської торгівлі, м. Горлівка Донецької області. 20 од. зб., 1971–1981 рр............................... 320
Первинна партійна організація фабрики трикотажної полотнини,
м. Горлівка Донецької області. 60 од. зб., 1972–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація міськжитлоуправління, м. Горлівка Донецької області. 22 од. зб., 1972–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 25, м. Горлівка Донецької області. 17 од. зб., 1971–1985 рр............................... 320
Первинна партійна організація комбінату непромислових послуг,
м. Горлівка Донецької області. 22 од. зб., 1971–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація медичного училища, м. Горлівка Донецької області. 23 од. зб., 1971–1986 рр............................................. 320
Первинна партійна організація будівельного управління “Укркоксохімремонт”, м. Горлівка Донецької області. 22 од. зб., 1971–1981 рр.... 320
Первинна партійна організація територіального комітету профспілки
працівників вугільної промисловості, м. Горлівка Донецької області.
27 од. зб., 1971–1985 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 55, м. Горлівка Донецької області. 15 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 37, м. Горлівка Донецької області. 12 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація автотранспортного технікуму, м. Горлівка Донецької області. 21 од. зб., 1971–1981 рр............................... 320
Первинна партійна організація Горлівської друкарні, м. Горлівка Донецької області. 21 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація шахтобудівного монтажного управління № 4 тресту “Донецькшахтобудмонтаж”, м. Горлівка Донецької області. 11 од. зб., 1971–1981 рр............................................................... 320
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Первинна партійна організація Горлівської автобази, м. Горлівка Донецької області. 18 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Горлівського відділення ДонВУГІ,
м. Горлівка Донецької області. 41 од. зб., 1971–1988 рр.................... 320
Первинна партійна організація Горлівського спеціалізованого ремонтно-будівельного управління тресту “Донецьквуглеремонт”, м. Горлівка Донецької області. 17 од. зб., 1971–1981 рр.................................... 320
Первинна партійна організація політехнічного технікуму, м. Горлівка
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*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація медсанчастини шахти “Комсомолець”,
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*****.......................................................................................................
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони № 7
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1971–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ, м. Жданов Донецької
області. 11 од. зб., 1971–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація спеціалізованого автогосподарства
“Ждановкомунтранс”, м. Жданов Донецької області. 14 од. зб., 1971–
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Первинна партійна організація швейно-трикотажної фабрики, м. Шахтарськ Донецької області. 46 од. зб., 1970–1981 рр............................ 320
Первинна партійна організація колгоспу “Прогрес”, с. Петропавлівка
Шахтарського району Донецької області. 42 од. зб., 1963–1981 рр. 320
Первинна партійна організація “Міжколгспдорбуду”, м. Новоазовськ
Донецької області. 12 од. зб., 1971–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація районного дорожнього ремонтно-будівельного управління, м. Новоазовськ Донецької області. 25 од. зб.,
1966–1981 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація комбінату комунальних підприємств,
м. Новоазовськ Донецької області. 12 од. зб., 1972–1981 рр............. 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування населення, м. Новоазовськ Донецької області. 14 од. зб., 1970–
1980 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони
№ 112 тресту “Ждановсільбуд”, м. Новоазовськ Донецької області.
22 од. зб., 1971–1981 рр......................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ технікуму залізничного транспорту, м. Артемівськ
Донецької області. 29 од. зб., 1967–1982 рр........................................ 329
Комітет ЛКСМУ виробничого об’єднання “Артемсіль”, м. Артемівськ
Донецької області. 48 од. зб., 1969–1990 рр........................................ 329
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області. 46 од. зб., 1970–1991 рр........................................................... 329
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м. Артемівськ Донецької області. 86 од. зб., 1970–1991 рр............... 329
Первинна партійна організація шахтоспецмонтажного управління
тресту “Красноармійськвуглебуд”, м. Красноармійськ Донецької області. 11 од. зб., 1971–1981 рр............................................................... 320
Первинна партійна організація “Ждановоргтехбуд” тресту “Доноргтехбуд”, м. Жданов Донецької області. 13 од. зб., 1969–1981 рр...... 320
Первинна партійна організація будівельного управління “Укренергочормет”, м. Жданов Донецької області. 10 од. зб., 1964–1973 рр..... 320
Первинна партійна організація Приазовського ремонтно-механічного заводу тресту “Донбасекскавація”, м. Жданов Донецької області.
13 од. зб., 1969–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Ждановської дільниці № 1 Донецького
пусконалагоджувального управління № 414, м. Жданов Донецької області. 4 од. зб., 1970–1973 рр................................................................. 320
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області. 11 од. зб., 1970–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація ремонтно-будівельного управління
№2, м. Жданов Донецької області. 5 од. зб., 1969–1973 рр............... 320
Первинна партійна організація “Азовстальконструкція” Міністерства
монтажних і спеціальних робіт УРСР, м. Жданов Донецької області.
22 од. зб., 1972–1987 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 64, м. Жданов Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
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Первинна партійна організація відділу робітничого постачання виробничого об’єднання “Артемвугілля”, м. Горлівка Донецької області.
45 од. зб., 1969–1986 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 3 тресту “Артемшахтобуд”, м. Горлівка Донецької області. 4 од. зб., 1968–
1972 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донбаського ремонтно-будівельного
спеціалізованого управління, м. Горлівка Донецької області. 35 од. зб.,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація птахофабрики “Пролетарська”, м. Донецьк Донецької області. 17 од. зб., 1971–1988 рр............................. 320
Первинна партійна організація дослідно-експериментальної шахти,
м. Донецьк Донецької області. 18 од. зб., 1970–1987 рр.................... 320
Первинна партійна організація ПТУ №1, м. Донецьк Донецької області. 3 од. зб., 1971–1974 рр...................................................................... 320
Первинна партійна організація Центральних електромеханічних майстерень шахтного зв’язку, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1971–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 29, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація будівельного шахтопрохідницького управління “Шахтоспецбуд”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб.,
1971–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація ЦЗФ “Моспінська”, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1970–1986 рр............................................. 320
Первинна партійна організація Донецького заводу театрального і бібліотечного устаткування, м. Донецьк Донецької області. 17 од. зб.,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
№ 04128, м. Донецьк Донецької області. 29 од. зб., 1971–1987 рр... 320
Первинна партійна організація спеціалізованого управління № 2 підприємства “Укркоксохімремонт”, м. Донецьк Донецької області. 8 од.
зб., 1971–1981 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького ремонтно-механічного заводу “Укрводремтрест”, м. Донецьк Донецької області. 2 од. зб., 1972–
1974 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Андріївського сільського споживчого
товариства, смт.Андріївка Тельманівського району Донецької області.
8 од. зб., 1970–1977 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація комбінату комунального господарства
Тельманівського району Донецької області. 1 од. зб., 1971 р............ 320
Первинна партійна організація лікарні, смт. Мирне Тельманівського
району Донецької області. 7 од. зб., 1970–1977 рр............................. 320
Первинна партійна організація середньої школи, смт. Мирне Тельманівського району Донецької області. 7 од. зб., 1970–1975 рр........ 320
Первинна партійна організація середньої школи, с. Мічурине Тельманівського району Донецької області. 6 од. зб., 1971–1977 рр........ 320
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони № 116
тресту “Ждановсільбуд” Тельманівського району Донецької області.
23 од. зб., 1970–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація районного дорожнього ремонтно-будівельного управління, смт. Тельманове Донецької області. 18 од. зб.,
1969–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація станції Карань Тельманівського району
Донецької області. 16 од. зб., 1970–1981 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація середньої школи № 2, м. Добропілля
Донецької області. 2 од. зб., 1970–1972 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування
населення, м. Добропілля Донецької області. 22 од. зб., 1970–1981 рр.....320
Первинна партійна організація ремонтно-механічного заводу виробничого об’єднання “Добропіллявугілля”, м. Добропілля Донецької області. 19 од. зб., 1970–1981 рр............................................................... 320
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5 од. зб., 1970–1974 рр........................................................................... 320
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1968–1977 рр........................................................................................... 320
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Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 19 тресту “Донецькшахтобуд”, м. Донецьк Донецької області. 8 од. зб., 1971–
1985 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація тресту шахтобудмеханізація, м. Донецьк Донецької області. 3 од. зб., 1961–1967 рр............................... 320
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Комітет ЛКСМУ машинобудівного технікуму, м. Дружківка Донецької
області. 20 од. зб., 1948–1988 рр........................................................... 329
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Первинна партійна організація фабрики хімчистки, фарбування одягу і прання білизни, м. Жданов Донецької області. 16 од. зб., 1971–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середнього ПТУ № 131, м. Донецьк
Донецької області. 18 од. зб., 1972–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація обласного управління пасажирського автотранспорту, м. Донецьк Донецької області. 22 од. зб., 1968–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтоспецмонтажного управління тресту “Донецькшахтопроходка”, м. Донецьк Донецької області.
9 од. зб., 1973–1981 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація Донецького державного музично-педагогічного інституту, м. Донецьк Донецької області. 41 од. зб., 1968–
1985 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація спеціалізованого управління “Склоремонт”, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1965–1981 рр........ 320
Партійний комітет шахти ім. В.І.Леніна комбінату “Макіїввугілля”,
м. Макіївка Донецької області. 624 од. зб., 1972–1987 рр.................. 320
*****
*****
Первинна партійна організація транспортного підприємства тресту
“Південьелектромережбуд”, м. Донецьк Донецької області. 8 од. зб.,
1972–1981 рр.......................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ Костянтинівського заводу скловиробів ім. 13-ти розстріляних робітничих, м. Костянтинівка Донецької області. 72 од. зб.,
1973–1991 рр.......................................................................................... 329
Первинна партійна організація спеціалізованого будівельно-монтажного управління № 6 тресту “Донецькспецбуд”, м. Донецьк Донецької
області. 14 од. зб., 1970–1981 рр........................................................... 320
Первинна партійна організація заводу “Буддеталь” тресту “Донецькжитлобудіндустрія”, м. Донецьк Донецької області. 20 од. зб., 1968–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання шахтної геології і технічного буравлення “Укрвуглегеологія”, м. Донецьк Донецької області. 6 од. зб., 1970–1981 рр....................................................... 320
Первинна партійна організація монтажного управління № 6 тресту
“Донецькшахтобудмонтаж”, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб.,
1969–1978 рр.......................................................................................... 320
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Первинна партійна організація Донецького виробничого автоуправління “Мінважбуд” УРСР, м. Донецьк Донецької області. 27 од. зб.,
1966–1981 рр.......................................................................................... 320
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зб., 1971–1981 рр.................................................................................... 320
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1967–1981 рр.......................................................................................... 320
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частини № 2, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1968–1978 рр.
320
Первинна партійна організація заводу “Ремпобуттехніка”, м. Донецьк
Донецької області. 24 од. зб., 1972–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація Донецького холодокомбінату, м. Донецьк Донецької області. 26 од. зб., 1972–1986 рр............................. 320
Первинна партійна організація міської психоневрологічної лікарні
№ 2, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1968–1977 рр............. 320
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Донецької області. 18 од. зб., 1968–1988 рр........................................ 320
Первинна партійна організація технічного училища № 88, м. Горлівка
Донецької області. 11 од. зб., 1969–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація технічного училища № 93, м. Донецьк
Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони
№ 235 тресту “Укррадгоспспецбуд”, м. Донецьк Донецької області.
9 од. зб., 1972–1976 рр........................................................................... 320
Первинна партійна організація районного дорожнього ремонтно-будівельного управління, смт. Володарське Донецької області. 10 од. зб.,
1972–1981 рр........................................................................................... 320
Первинна партійна організація смт.Андріївки Тельманівського району
Донецької області. 21 од. зб., 1971–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація центральної районної лікарні, смт.
Тельманове Донецької області. 17 од. зб., 1972–1981 рр................... 320
Гірницький районний комітет ЛКСМУ, м. Макіївка Донецької області.
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Комітет ЛКСМУ шахтоуправління ім. Леніна, м. Макіївка Донецької
області. 91 од. зб., 1972–1991 рр........................................................... 329
Комітет ЛКСМУ тресту “Макіївжитлобуд”, м. Макіївка Донецької області. 12 од. зб., 1971–1974 рр............................................................... 329
Комітет ЛКСМУ шахтоуправління “Холодна балка”, м. Макіївка Донецької області. 92 од. зб., 1971–1991 рр............................................. 329
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Макіївки Донецької області. 12 од. зб., 1959–1967 рр........................ 320
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Первинна партійна організація колгоспу ім. Калініна, с. Кременівка
Володарського району Донецької області. 22 од. зб., 1961–1972 рр.......320
Комітет ЛКСМУ тресту “Макіївбуд”, м. Макіївка Донецької області.
166 од. зб., 1967–1987 рр....................................................................... 329
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області. 7 од. зб., 1972–1985 рр............................................................. 329
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області. 68 од. зб., 1971–1990 рр........................................................... 329
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36 од. зб., 1973–1990 рр......................................................................... 329
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1990 рр..................................................................................................... 329
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1972–1979 рр.......................................................................................... 329
Комітет ЛКСМУ флюсодоломітного комбінату, м. Докучаєвськ Донецької області. 70 од. зб., 1923–1941, 1943–1987 рр......................... 329
Комітет ЛКСМУ торгового технікуму, м. Докучаєвськ Донецької області. 43 од. зб., 1973–1990 рр............................................................... 329
Комітет ЛКСМУ гірничого технікуму, м. Докучаєвськ Донецької області. 32 од. зб., 1973–1991 рр............................................................... 329
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67 од. зб., 1973–1989 рр......................................................................... 329
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54 од. зб., 1973–1987 рр......................................................................... 329
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41 од. зб., 1973–1987 рр......................................................................... 329
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1975–1990 рр.......................................................................................... 329
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Комітет ЛКСМУ гірничого технікуму, м. Селидове Донецької області.
40 од. зб., 1975–1990 рр......................................................................... 329
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області. 31 од. зб., 1975–1990 рр........................................................... 329
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46 од. зб., 1975–1990 рр......................................................................... 329
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Комітет ЛКСМУ тресту “Єнакієвметалургбуд”, м. Єнакієве Донецької
області. 26 од. зб., 1975–1979 рр........................................................... 329
Комітет ЛКСМУ металургійного інституту, м. Жданов Донецької області. 103 од. зб., 1974–1991 рр............................................................. 329
Комітет ЛКСМУ індустріального технікуму, м. Жданов Донецької області. 48 од. зб., 1974–1990 рр............................................................... 329
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Комітет ЛКСМУ відділу робітничого постачання виробничого об’єд
нання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 37 од. зб., 1975–
1991 рр.................................................................................................... 329
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Комітет ЛКСМУ шахти ім. М. Горького, м. Донецьк Донецької області.
67 од. зб., 1975–1990 рр......................................................................... 328
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1991 рр.................................................................................................... 329
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110 од. зб., 1973–1988 рр....................................................................... 329
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області. 36 од. зб., 1974–1978 рр........................................................... 329
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м. Макіївка Донецької області. 85 од. зб., 1974–1991 рр.................... 329
Комітет ЛКСМУ медичного училища, м. Макіївка Донецької області.
48 од. зб., 1974–1991 рр......................................................................... 329
Комітет ЛКСМУ коксохімічного заводу, м. Авдіївка Донецької області.
83 од. зб., 1974–1990 рр......................................................................... 329
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Комітет ЛКСМУ фабрики іграшок, м. Донецьк Донецької області. 103
од. зб., 1974–1990 рр.............................................................................. 329
Комітет ЛКСМУ бавовняного комбінату, м. Донецьк Донецької області. 213 од. зб., 1973–1991 рр.................................................................. 329
Комітет ЛКСМУ відділу робітничого постачання комбінату “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 56 од. зб., 1975–1991 рр. 329
Комітет ЛКСМУ залізничного вузла станції Микитівка, м. Горлівка
Донецької області. 38 од. зб., 1974–1988 рр........................................ 329
Комітет ЛКСМУ Вуглегорської ДРЕС, м. Дебальцеве Донецької області. 10 од. зб., 1975–1981 рр.................................................................... 329
Первинна партійна організація Сніжнянського районного відділу сільського господарства, м. Сніжне Сталінської області. 7 од. зб., 1947–
1953 рр.................................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ головного підприємства Донецького виробничого
взуттєвого об’єднання, м. Донецьк Донецької області. 53 од. зб., 1974–
1987 рр.................................................................................................... 329
Комітет ЛКСМУ медичного училища, м. Шахтарськ Донецької області. 8 од. зб., 1972–1976 рр...................................................................... 329
Первинна партійна організація колгоспу “Жовтень”, с. Самсонове
Тельманівського району Донецької області. 21 од. зб., 1967–1977 рр....320
Первинна партійна організація Великоновосілківського міжколгоспного комбікормового заводу, смт.Велика Новосілка Донецької області.
11 од. зб., 1973–1981 рр......................................................................... 320
Первинна партійна організація Дружківського управління газового господарства, м. Дружківка Донецької області. 9 од. зб., 1973–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Дружківського комбінату суспільного харчування, м. Дружківка Донецької області. 16 од. зб., 1973–
1986 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація Єнакієвського міськпромторгу, м. Єнакієве Донецької області. 34 од. зб., 1973–1987 рр............................... 320
Комітет ЛКСМУ шахти ім. Поченкова, м. Макіївка Донецької області.
33 од. зб., 1975–1991 рр......................................................................... 329
Комітет ЛКСМУ відділу робітничого постачання Червоногвардійського району міста Макіївки Донецької області. 17 од. зб., 1975–1986 рр. 329
Первинна партійна організація заводу металоконструкцій, м. Краматорськ Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр.............................. 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 65, м. Краматорськ
Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація середнього ПТУ № 68, м. Краматорськ
Донецької області. 10 од. зб., 1973–1981 рр........................................ 320
Первинна партійна організація середнього ПТУ № 41, м. Селидове Донецької області. 24 од. зб., 1973–1987 рр............................................. 320
Первинна партійна організація комбінату побутового обслуговування
населення, м. Селидове Донецької області. 27 од. зб., 1973–1987 рр.....320
Первинна партійна організація районного агропромислового об’єднання, м. Шахтарськ Донецької області. 30 од. зб., 1973–
1987 рр.................................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ шахтоуправління “Жовтневе”, м. Донецьк Донецької
області. 90 од. зб., 1975–1991 рр........................................................... 328
Комітет ЛКСМУ тресту “Ждановжитлобуд”, м. Жданов Донецької області. 54 од. зб., 1975–1990 рр............................................................... 329
Первинна партійна організація ремонтно-будівельно-монтажного управління № 7 тресту “Донхімремонт”, м. Донецьк Донецької області.
16 од. зб., 1973–1981 рр......................................................................... 320
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Первинна партійна організація Донецького спеціалізованого ремонтно-будівельного управління тресту “Укрпромбудремонт”, м. Донецьк
Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр.......................................... 320
Первинна партійна організація Донецького спеціалізованого ремонтно-будівельного управління “Донецькводоканал”, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1972–1981 рр..................................................... 320
Первинна партійна організація пусконалагоджувального управління тресту “Оргводоканал”, м. Донецьк Донецької області. 13 од. зб.,
1973–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація індустріально-педагогічного технікуму, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1973–1981 рр.............. 320
Первинна партійна організація економічного технікуму, м. Донецьк
Донецької області. 27 од. зб., 1973–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація ремонтно-будівельного управління,
м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр...................... 320
Первинна партійна організація Іловайської дільниці енергопостачання, м. Харцизьк Донецької області. 11 од. зб., 1971–1981 рр............. 320
Первинна партійна організація заводу металовиробів, м. Харцизьк Донецької області. 11 од. зб., 1971–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація спеціалізованої пересувної механізованої колони – 550 Слов’янського району Донецької області. 8 од. зб.,
1974–1981 рр.......................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ виробничого об’єднання “Індодяг”, м. Донецьк Донецької області. 29 од. зб., 1975–1988 рр............................................. 329
Комітет ЛКСМУ відділу робітничого постачання Київського району
міста Донецька Донецької області. 15 од. зб., 1972–1988 рр............. 329
Первинна партійна організація технікуму радянської торгівлі, м. Жданов Донецької області. 15 од. зб., 1973–1987 рр................................. 320
Первинна партійна організація районного дорожньо-ремонтного будівельного управління, смт.Олександрівка Донецької області. 8 од. зб.,
1971–1981 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація середнього сільського ПТУ № 148,
смт. Олександрівка Донецької області. 24 од. зб., 1973–1991 рр...... 320
Первинна партійна організація Макіївського універмагу, м. Макіївка
Донецької області. 40 од. зб., 1963–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація дослідно-експериментального заводу
електропобутових виробів, м. Макіївка Донецької області. 36 од. зб.,
1969–1987 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація районної санепідемстанції, м. Макіївка
Донецької області. 13 од. зб., 1973–1987 рр........................................ 320
Первинна партійна організація щебеневого заводу, сел. Андріївка
Тельманівського району Донецької області. 2 од. зб., 1972,1973 рр.320
Первинна партійна організація прокуратури і суда Тельманівського
району Донецької області. 5 од. зб., 1972–1977 рр............................. 320
Первинна партійна організація районної електричної мережі, смт.
Тельманове Донецької області. 5 од. зб., 1972–1977 рр..................... 320
Первинна партійна організація “Ветсанутильзаводу”, м. Жданов Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр............................................... 320
Первинна партійна організація будівельно-монтажного потягу № 387
тресту “Донбастрансбуд”, м. Ясинувата Донецької області. 16 од. зб.,
1973–1986 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 14, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1972–1981 рр............................................. 320
Первинна партійна організація апарата Ворошиловського райкому
КПУ, м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр............ 320
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Первинна партійна організація обласного комітету народного контролю, м. Донецьк Донецької області. 17 од. зб., 1973–1987 рр............. 320
Первинна партійна організація пересувної механізованої колони
№ 103 тресту “Донецьксільбуд”, м. Донецьк Донецької області. 6 од.
зб., 1965–1973 рр.................................................................................... 320
Первинна партійна організація апарата Донецького міськкому КПУ,
м. Донецьк Донецької області. 9 од. зб., 1966–1981 рр...................... 320
Первинна партійна організація міського ПТУ № 6, м. Донецьк Донецької області. 15 од. зб., 1972–1981 рр..................................................... 320
Комітет ЛКСМУ педагогічного училища, м. Красноармійськ Донецької області. 60 од. зб., 1975–1990 рр..................................................... 329
Комітет ЛКСМУ шахти ім. Стаханова, м. Красноармійськ Донецької
області. 25 од. зб., 1977–1990 рр........................................................... 329
Комітет ЛКСМУ заводу “Енергомашспецсталь”, м. Краматорськ Донецької області. 56 од. зб., 1977–1991 рр............................................. 329
Комітет ЛКСМУ науково-дослідного проектно-технологічного інституту машинобудування, м. Краматорськ Донецької області. 37 од. зб.,
1977–1984 рр.......................................................................................... 329
Первинна партійна організація міжколгоспбуду Старобешівського
району Донецької області. 20 од. зб., 1966–1981 рр........................... 320
Первинна партійна організація об’єднання сільськогосподарської техніки Старобешівського району Донецької області. 37 од. зб., 1959–
1991 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація управління газового господарства, смт.
Старобешеве Донецької області. 9 од. зб., 1973–1981 рр................... 320
Первинна партійна організація індустріального технікуму, смт. Старобешеве Донецької області. 16 од. зб., 1972–1981 рр........................... 320
Первинна партійна організація сільського ПТУ № 150 ім. Ангеліни,
смт. Старобешеве Донецької області. 19 од. зб., 1973–1986 рр......... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 5, м. Комсомоль
ське Старобешівського району Донецької області. 8 од. зб., 1973–
1980 рр.................................................................................................... 320
Комітет ЛКСМУ шахтоуправління “Новогродівське” виробничого
об’єднання “Селидоввугілля”, м. Селидове Донецької області. 38 од.
зб., 1976–1990 рр.................................................................................... 329
Первинна партійна організація середнього міського ПТУ № 97, м.
Шахтарськ Донецької області. 17 од. зб., 1974–1981 рр.................... 320
Первинна партійна організація радгоспу “Тюльпан”, м. Шахтарськ Донецької області. 13 од. зб., 1974–1981 рр............................................. 320
Комітет ЛКСМУ середнього ПТУ № 89, м. Дзержинськ Донецької області. 10 од. зб., 1977–1984 рр............................................................... 329
*****
Первинна партійна організація рибопереробного комплексного підприємства, м. Донецьк Донецької області. 15 од. зб., 1974–1981 рр.
320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Донбастран
сремонт”, м. Донецьк Донецької області. 1 од. зб., 1974 р................ 320
Комітет ЛКСМУ середнього ПТУ № 66, м. Макіївка Донецької області. 30 од. зб., 1977–1982 рр.................................................................... 329
Первинна партійна організація управління механізації робіт тресту
“Слов’янськсільбуд”, м. Слов’янськ Донецької області. 8 од. зб., 1975–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація будівельного управління № 3 “Міськрембудтресту”, м. Донецьк Донецької області. 11 од. зб., 1973–
1981 рр.................................................................................................... 320
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Первинна партійна організація групової збагачувальної фабрики “Червона зірка” виробничого об’єднання “Торезантрацит”, м. Торез Донецької області. 23 од. зб., 1974–1987 рр............................................. 320
Комітет ЛКСМУ шахти ім. 9-ї п’ятирічки, м. Макіївка Донецької області. 32 од. зб., 1977–1988 рр............................................................... 329
Комітет ЛКСМУ технікуму транспортного будівництва, м. Ясинувата
Донецької області. 22 од. зб., 1977–1991 рр........................................ 329
Комітет ЛКСМУ тресту “Донкоксохімбуд”, м. Авдіївка Донецької області. 4 од. зб., 1977–1980 рр................................................................. 329
Комітет ЛКСМУ вогнетривкого заводу ім. Леніна, Мар’їнський район
Донецької області. 29 од. зб., 1976–1988 рр........................................ 329
Комітет ЛКСМУ заводу-технікуму, Мар’їнський район Донецької області. 25 од. зб., 1976–1988 рр............................................................... 329
Комітет ЛКСМУ Курахівської ДРЕС, Мар’їнський район Донецької
області. 25 од. зб., 1975–1986 рр........................................................... 329
Первинна партійна організація рейкозварювального потягу № 6, Краснолиманський район Донецької області. 16 од. зб., 1974–1988 рр.... 320
Первинна партійна організація лісового господарства і заготівель,
м. Красний Лиман Донецької області. 8 од. зб., 1974–1981 рр.......... 320
Первинна партійна організація ремонтно-транспортного підприємства,
м. Костянтинівка Донецької області. 40 од. зб., 1965–1987 рр................320
Первинна партійна організація середньої школи, Мар’їнський район
Донецької області. 2 од. зб., 1973–1974 рр.......................................... 320
*****
Первинна партійна організація філії дизембудівного заводу ім. С. М. Кі
рова, м. Торез Донецької області. 7 од. зб., 1975–1981 рр................. 320
Партійний комітет виробничого об’єднання “Орджонікідзевугілля”,
м. Єнакієве Донецької області. 314 од. зб., 1975–1988 рр.................. 319
Первинна партійна організація Шахтарського транспортного підприємства № 04120, м. Шахтарськ Донецької області. 14 од. зб., 1975–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація шахтобудівного управління № 2 тресту
“Артемшахтобуд”, м. Шахтарськ Донецької області. 14 од. зб., 1974–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація виробничого об’єднання “Краматорськзалізобетон”, м. Краматорськ Донецької області. 6 од. зб., 1976–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація машинобудівного заводу “Кондиціонер”, м. Краматорськ Донецької області. 27 од. зб., 1974–1990 рр... 320
Партком первинної партійної організації управління будівництва
Зуївської ДРЕС № 2, Харцизький район Донецької області. 21 од. зб.,
1976–1988 рр.......................................................................................... 320
Первинна партійна організація Слов’янського міжколгоспного комбікормового заводу Донецької області. 6 од. зб., 1976–1981 рр........... 320
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1974–1981 рр.......................................................................................... 320
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1975–1981 рр.......................................................................................... 320
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1983 рр.................................................................................................... 328
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Первинна партійна організація автотранспортного підприємства
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області. 10 од. зб., 1975–1982 рр........................................................... 329
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16 од. зб., 1978–1988 рр......................................................................... 329
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1980 рр.................................................................................................... 320
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1976–1981 рр.......................................................................................... 320
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1976–1987 рр.......................................................................................... 320
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23 од. зб., 1979–1987 рр......................................................................... 329
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Первинна партійна організація будівельного управління тресту
“Укрметалургремонт”, м. Єнакієве Донецької області. 7 од. зб., 1978–
1981 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація спецуправління № 4 тресту “Горлів
ськжитлобуд”, м. Єнакієве Донецької області. 21 од. зб., 1978–
1987 рр.................................................................................................... 320
Первинна партійна організація середньої школи № 37, м. Єнакієве Донецької області. 10 од. зб., 1978–1986 рр............................................. 320
Первинна партійна організація середньої школи № 31, м. Єнакієве Донецької області. 5 од. зб., 1978–1981 рр............................................... 320
Комітет ЛКСМУ міського ПТУ № 42, м. Краматорськ Донецької області. 17 од. зб., 1979–1984 рр............................................................... 329
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Первинна партійна організація бавовнопрядильної фабрики ім. 26-го
з’їзду КПРС, м. Макіївка Донецької області. 21 од. зб., 1977–1987 рр. 320
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Первинна партійна організація технічного училища № 20, м. Донецьк
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28 од. зб., 1980–1991 рр......................................................................... 329
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області. 20 од. зб., 1979–1981 рр........................................................... 329
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1987 рр.................................................................................................... 320
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Донецької області. 10 од. зб., 1982–1987 рр........................................ 320
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Первинна партійна організація відділу робітничого постачання
“Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 15 од. зб., 1981–
1987 рр.................................................................................................... 320
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Донецької області. 6 од. зб., 1982–1987 рр.......................................... 320
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м. Донецьк Донецької області. 6 од. зб., 1982–1987 рр...................... 320
Первинна партійна організація районного об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства, смт. Олександрівка Донецької області. 7 од. зб., 1982–1988 рр............................................... 320
Первинна партійна організація районного об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства, м. Амвросіївка Донецької області. 9 од. зб., 1982–1987 рр....................................................... 320
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ремонту шахтного устаткування виробничого об’єднання “Донецьквугілля”, м. Донецьк Донецької області. 5 од. зб., 1983–1987 рр.... 320
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Первинна партійна організація енергоремонтного підприємства “Донбасенерго”, м. Донецьк Донецької області. 10 од. зб., 1982–1987 рр.....320
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11 од. зб., 1984–1990 рр......................................................................... 329
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ДОДАТКИ

Коротка історична довідка про зміни в адміністративнотериторіальному поділу Донецької області
У XVIII ст. – початку XX ст. значна частина території нинішньої Донецької області (Бахмутський і Маріупольський повіти) входила до складу Катеринославської губернії, північна й північно-західна її частина були в складі
Харківської губернії, а Південно-Східна частина території входила до складу Області Війська Донського. Бахмутський повіт був створений на початку
XVIII століття та входив до складу Новоросійської, Азовської губерній, з
1783 р. – у Катеринославське намісництво, а зі створенням в 1803 р. Катеринославської губернії – до її складу1.
У 1874 р. Олександрівський повіт Катеринославської губернії був розділений на 2 повіти – Олександрівський і Маріупольський2.
У 1887 р. від Катеринославської губернії були відділені Ростовськийна-Дону повіт і Таганрозьке градоначальство й приєднані до Області Війська
Донського. Місто Слов’янськ (Тор, Соляний) бере початок в 1676 р., з 1784 р.
повітове місто Катеринославського намісництва, в 1797 р. приєднаний до
Слобідсько-Української (з 1835 р. – Харківської) губернії.
За даними першого загального перепису населення 1897 р. у Бахмутському повіті проживало 332478 чоловік, у Маріупольському – 254056 чоловік3.
До середини XIX століття на території, що ввійшла до складу нинішнього обласного центра м. Донецька були селища Олександрівка, Авдотьїно,
Олексіївка й Григорівка4.
У 1869 р. з початком будівництва заводу й шахт Новоросійського товариства англійським підприємцем Джоном Юзом селища шахтарів почали зливатися в селище, що одержало назву містечко Юзівка. Статус міста містечко
Юзівка одержало в 1917 р.
На 1911 р. у Бахмутському повіті було 25 волостей: Степанівська, Криворізька, Казенно-Торсько-Олексіївська, Сантуринівська, Бахмутська, Зайцівська, Званівська, Лисичанська, Верхня, Камишеваська, Калинівська, Троїцька, Луганська, Залізна, Гродівська, Гришинська, Сергіївська, Андріївська,
Селидівська, Галицинівська, Григорівська, Авдіївська, Скотуватська, Ясинуватська, Оленівська5.
У Маріупольському повіті в 1911 р. налічувалася 31 волость: Бешів
ська, Гнатівська, Миколаївська, Іванівська, Благодатнівська, Михайлівська,
Мар’їнська, Павлівська, Багатирська, Великоянисольська, Камарська, Андріївська, Времівська, Майорська, Старокерменчицька, Новокаракубська, Петровська,
Затишинський наказ, Стрітенська, Каранська, Сартанська, Малоянисольська,
Мангушська, Ялтинська, Новоспасівська, Покровська, Петропавлівська, Олександроневська, Темрюківська, Романівська, Графський наказ6.
Після революції 1917 р. територія нинішньої Донецької області почала виділятися в самостійну адміністративно-територіальну одиницю. У лютому–травні 1918 р. вона входила до складу Донецько-Криворізької республіки.
5 лютого 1919 р. Раднарком України прийняв декрет “Про створення Донецької
губернії”, у якому говорилося: “Через особливе значення Донецького басейну
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створюється тимчасова адміністративно-територіальна одиниця з Бахмутського й Слов’яносербського повітів Катеринославської губернії, якій присвоюється найменування “Донецька губернія”7.
У січні 1920 р. центром Донецької губернії став м. Луганськ. Наказом Донецького губревкому від 17 січня 1920 р. на території губернії було тимчасово
утворено 11 районів: Олександро-Грушевський, Алмазнянський, Бахмутський,
Біло-Калитвенський, Боково-Хрустальський, Гришинський, Єнакієвський, Лисичанський, Луганський, Чистяківський і Юзівський8. 16 квітня 1920 р. Президія ВУЦВК затвердила кордони й склад Донецької губернії, у яку ввійшли
від Харківської губернії волості: Слов’янська, Білянська, Миколаївська й Закотянська Ізюмського повіту; волості Кременська й Тернівська Куп’янського
повіту й весь Старобільский повіт. Від Катеринославської губернії в Донецьку
ввійшли цілком Бахмутський, Луганський і Маріупольський повіти; від Області
Війська Донського: станиці Гундоровська, Каменська, Калитвенська, Усть-Білокалитвенська, волость Карпово-Обривська Донецького округу; станиці Володимирська, Олександрівська Черкаського округу й весь Таганрозький округ9.
У липні 1920 р. Донецький губвиконком своїм наказом ліквідував затверджені раніше райони, а територію губернії розділив на 13 нових районів:
Олександро-Грушевський, Алчевський, Лисичанський, Боково-Хрустальський,
Гришинський, Єнакієвський, Каменський, Луганський, Маріупольський, Старобільский, Слов’янський, Таганрозький, Юзівський10. Існуючі раніше БілоКалитвенський район увійшов в Олександро-Грушевський, Бахмутський – у
Єнакієвський, а Чистяківський район був скасований.
У серпні 1920 р. центр губернії перенесений у м. Бахмут (з 1924 р. –
м. Артемівськ)11. 16 грудня 1920 р. Донецький губвиконком прийняв рішення замість існуючих районів розділити Донецьку губернію на повіти, до складу яких
входили волості. Усього створювалося 11 повітів: Бахмутський, Луганський,
Боково-Хрустальський, Шахтний (Олександро-Грушевський), Юзівський, Єнакієвський, Гришинський, Старобільский, Слов’янський, Маріупольський, Таганрозький. В 1921–1922 рр. були розформовані Боково-Хрустальський, Гришинський і Дебальцівський повіти, і на початку 1923 р. губернія ділилася на
8 повітів і 299 волостей.
У березні 1923 р. уряд України прийняв нову систему адміністративнотериторіального поділу республіки. Найбільшими адміністративними одиницями залишалися губернії, а повіти й волості замінялися округами й районами.
На підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії” були утворені 7 округів, які
ділилися на райони:
Бахмутський (з 1924 р. – Артемівський), у який входили Бахмутський, Зайцівський, Камишеваський, Єнакієвський, Залізнянський, Костянтинівський, Новоекономічний, Гришинський, Лисичанський, Олександрівський, Сергіївський,
Слов’янський, Краматорський, Райолександрівський, Лиманський райони;
Луганський округ, у який входили Петропавлівський, Станично-Луган
ський, Новосвітловський, Кам’янобродський, Слов’яносербський, Лозово-Павлівський, Городищенський, Алчевський, Успенський, Іванівський райони;
Маріупольський округ у складі Мангуського, Нікольського, ОлександроНевського, Старокерменчикського, Стрітенського, Старокаранського, Новосілківського, Новомиколаївського районів;
Старобільский округ у складі Старобільського, Новоайдарського, Євсугського, Біловодського, Стрільцівського, Марківського, Каменського, Білолуцького, Олександрівського, Білокуракинського, Осинівського, Ново-Астрахан
ського, Смолянинівського районів;
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Таганрозький округ у складі Федорівського, Катеринівського, Миколаїв
ського, Матвіїво-Курганського, Совєтинського, Голодаївського, Амвросіївського, Дмитрівського, Краснолучського районів;
Юзівський округ (з 1924 р. – Сталінський), у складі Олексієво-Орлов
ського, Зуївського, Макіївського, Авдіївського, Стильського, Благодатівського,
Мар’їнського, Селидівського, Андріївського, Великоянисольского, Авдотьїн
ського районів;
Шахтинський округ, у складі Шахтинського, Олексіївського, Ровенецького, Шараповського, Сулиновського, Володимирського, Усть-Білокалитвенського, Ленінського, Глибокінського, Каменського, Сорокинського районів12.
У 1924 р. було проведене розмежування території між Донецькою губернією та Південно-Східним краєм РРФСР. У вересні 1924 р. спільною постановою Донецького губвиконкому й Південно-Східного крайвиконкому РРФСР
Південно-східному краю Російської Федерації були передані частини Шахтинського й Таганрозького округів Донецької губернії. У складі Донецької
губернії залишилися Шараповський і Ровенецький, частини Сорокинського й
Олексіївського районів Шахтинського округу; Дмитровський, Краснолучський
і Амвросіївський (крім Марієнгеймської сільради) райони, частини Голодаївського і Катерининського районів Таганрозького округу13.
Згідно постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. “Про ліквідацію губерній
і про перехід на триступеневу систему керування” Донецька губернія була скасована, а на її території затверджувалося 5 округів: Артемівський, Луганський,
Маріупольський, Сталінський, Старобільский14.
З метою подальшого вдосконалювання адміністративно-територіального поділу 2 вересня 1930 р. ВУЦВК і РНК УРСР прийняли постанову “Про
ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему керування”. Територія
Донбасу ділилася на 12 міських рад і 23 райони, які безпосередньо підпорядковувалися центру.
2 липня 1932 р. ВУЦВК прийняв постанову “Про створення Донецької
області”. У неї ввійшли 17 адміністративно-територіальних одиниць Донбасу:
Артемівська, Ворошилівська, Горлівська, Кадіївська, Костянтинівська, Краматорська, Краснолучська, Луганська, Макіївська, Маріупольська, Риківська,
Сталінська міські ради й райони – Гришинський, Лисичанський, Ровеньків
ський, Сорокинський і Чистяківський.
Зі складу Харківської області в Донецьку були включені 13 районів: Біловодський, Білолуцький, Верхнє-Тепловський, Лиманський, Марковський,
Меловський, Новоайдарський, Ново-Псковський, Рубіжанський, Сватовський,
Слов’янський, Старобільский і Троїцький (Покровський).
Із Дніпропетровської області до складу Донецької ввійшли 5 районів:
Великоянисольский, Волноваський, Старокаранський, Старомиколаївський
(Володарський)15. Обласним центром спочатку був визначений м. Артемівськ,
але вже з 16 липня 1932 р. ним стало м. Сталіно16.
В 1933 р. на території області були утворені Мар’їнський, Старобешів
ський, Амвросіївський райони17.
В 1934 р. в результаті розукрупнення Старокаранського району був утворений Остгеймський район (в 1935 р. перейменований у Тельманівський
район)18. У 1935 р., відповідно до постанови Президії ЦВК УРСР від 13 лютого 1935 р. в результаті розукрупнення районів були створені 7 нових районів:
Анадольський, Будьоннівський, Добропільський, Євсугський (Старобільского
округу), Косіорівський (Старобільского округу) і Троїцький (Старобільского
округу)19.
Процес розукрупнення районів і створення в результаті цього нових
районів тривав і в наступні роки. В 1936 р. були утворені Боково-Антрацитівсь1068

кий, Дзержинський, Кагановичський і Харцизький райони20.
В 1938 р. були розукрупнені Ворошиловградський, Маріупольський, Серговський, Ровенецький і Краматорський райони. В результаті розукрупнення
з Ворошиловградського району були виділені Новосвітловський і Успенський
райони; з Маріупольського – Мангуський; зі Сталінського – Селидівський і
Авдіївський райони; із Серговського району – Слов’яносербський; із Краматорського району – Андріївський; з Ровенецького – Свердловський район21.
В 30-і роки тривав процес перейменування населених пунктів, що почався в 20-і роки. В 1934 р. Гришинський район перейменований у Постишев
ський, в 1938 р. Постишевський район і м. Постишево перейменовані в Красноармійський район і м. Красноармійськ22. В 1928 р. Єнакієве перейменоване
в Риково, в 1936 р. у м. Орджонікідзе, а в 1944 р. місту була повернена його
історична назва – Єнакієве23.
Згідно указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 червня 1938 р. Донецька область була розділена на Сталінську й Ворошиловградську24. До складу
Сталінської області ввійшли міста: Сталіно, Артемівськ, Горлівка, Костянтинівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Орджонікідзе, Слов’янськ, Чистякове й
райони: Авдіївський, Олександрівський, Амвросіївський, Андріївський, Великоянисольский, Будьоннівський, Волноваський, Володарський, Дзержинський,
Добропільський, Красноармійський, Красно-Лиманський, Мангуський, ПетроМар’їнський, Ольгинський, Селидівський, Сніжнянський, Старобешівський,
Старокаранський, Старокерменчикський, Тельманівський і Харцизький.
В 1938 р. було утворено ще 2 райони: Дебальцівський і Ямський25, а в
1939 р. – Дружківський район26. У березні 1939 р. був ліквідований Старокаранський район, а його сільради приєднані до Тельманівського, Волноваського
й Ольгинського районів27.
Наприкінці 30-х – початку 40-х років у великих містах області були утворені районні ради: в 1937 р. – у м. Сталіно, в 1938 р. – у м. Макіївці, в 1939 р. –
у м. Маріуполі, в 1941 р. – у м. Горлівці28.
У роки Другої світової війни з жовтня 1941 р. по вересень 1943 р. територія Донецької області була тимчасово окупована нацистськими загарбниками. У період окупації були змінені назви області й деяких населених пунктів.
Область називалася Юзівською, м. Сталіно – м. Юзівка, м. Красноармійськ –
м. Гришине, м. Артемівськ – м. Бахмутом29. Після звільнення області відновлювався довоєнний адміністративно-територіальний поділ.
За станом на 1 вересня 1946 р. в області налічувалося 12 міст обласного
підпорядкування: Сталіно, Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, Дружківка, Єнакієве, Костянтинівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Слов’янськ, Чистякове й 28 районів: Авдіївський, Олександрівський, Амвросіївський, Андріївський, Артемівський, Будьоннівський, Великоновосілківський, Волноваський,
Володарський, Добропільський, Дзержинський, Єнакієвський, Катиковський,
Костянтинівський, Красноармійський, Краснолиманський, Мар’їнський, Ольгинський, Першотравневий, Приморський, Селидівський, Слов’янський, Сніжнянський, Старобешівський, Старомлинівський, Тельманівський, Харцизький
і Ямський30.
В 1959 р. були ліквідовані Андріївський, Приморський, Ольгинський,
Старомлинівський, Ямський райони, в 1960 р. – Дебальцівський31. Тривало перейменування населених пунктів. В 1958 р. селище міського типу Будьоннівка
було перейменовано в Новоазовське.
Згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1961 р.
Сталінська область перейменована в Донецьку, а м. Сталіно – у м. Донецьк32.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. у
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Донецькій області була проведена адміністративно-територіальна реформа.
Були створені Донецька обласна промислова і Донецька обласна сільська ради
депутатів трудящих.
До категорії обласного підпорядкування були віднесені міста Донецьк,
Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Добропілля, Докучаєвськ,
Дружківка, Єнакієве, Жданов, Костянтинівка, Краматорськ, Красний Лиман,
Красноармійськ, Макіївка, Селидове, Слов’янськ, Сніжне, Харцизьк, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата33.
Сільські райони були укрупнені. Замість існуючих раніше, були утворені 9 районів: Амвросіївський, Артемівський. Великоновосілківський, Волноваський, Володарський, Красноармійський, Мар’їнський, Новоазовський,
Слов’янський34. У 1963 р. знову був створений Старобешівський район35.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. Донецька обласна промислова і Донецька обласна сільська ради були об’єднані в Донецьку обласну раду депутатів трудящих36. У Донецькій області були затверджені
15 районів: Олександрівський, Амвросіївський, Артемівський, Великоновосілківський, Волноваський, Володарський, Костянтинівський, Красноармійський,
Краснолиманський, Мар’їнський, Новоазовський, Слов’янський, Старобешів
ський, Шахтарський і Ясинуватський.
До категорії міст районного підпорядкування були віднесені міста Докучаєвськ, Красний Лиман і Ясинувата.
Містами обласного підпорядкування були залишені міста: Донецьк, Артемівськ, Горлівка, Дзержинськ, Добропілля, Дружківка, Єнакієве, Жданов,
Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Макіївка, Селидове, Слов’янськ,
Сніжне, Харцизьк, Торез, Шахтарськ37.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 р.
у Донецькій області були створені ще 3 райони: Добропільський, Першотравневий і Тельманівський38.
Збільшилася кількість міст обласного підпорядкування. В 1976 р. до
категорії міст обласного підпорядкування був віднесений м. Красний Лиман,
в 1987 р. – м. Кіровське, в 1990 р. – м. Авдіївка, м. Димитрів, в 1991 р. – м. Вугледар, в 1992 р. – м. Жданівка, м. Докучаєвськ і м. Новогродівка.
За станом на 1 січня 2003 р. в області налічується 28 міст обласного підпорядкування: Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Димитрів, Добропілля, Докучаєвськ, Донецьк, Дружківка, Єнакієве,
Жданівка, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний
Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов’янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата й 18 районів: Олександрівський,
Амвросіївський, Артемівський, Великоновосілківський, Волноваський, Володарський, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, Краснолиманський, Мар’їнський, Новоазовський, Першотравневий, Слов’янський, Старобешівський, Тельманівський, Шахтарський, Ясинуватський.
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Л. І. Широбокова, С. М. Герасимов, І. П. Чіркова, Т. Г. Церковнікова, Т. А. Максимчук, І. В. Шишолік. – Донецьк, 2005. – 32 с.

Науково-методичні розробки Держархіву Донецької області
Обзор фонда Донецкого губисполкома. Донецк, 1962. – 84 с.
Методические указания по составлению путеводителя по фондам Донецкого облгосархива. Донецк, 1969. – 12 с.
Методические рекомендации по организации и проведению изучения
физического состояния документальных материалов фондов Донецкого облгосархива. – Донецк, 1971. – 6 с.
Методические указания по проведению экспертизы ценности и научнотехнической обработки документальных материалов фонда совета народного
хозяйства Донецкого экономического района (Донецкого совнархоза) Р-2922 и
его управлений. – Донецк, 1972. – 12 с.
Методические рекомендации по экспертизе научной ценности кинофотодокументов. – Донецк, 1978. – 13 с.
Обзор фонда Донецкого облисполкома. – Донецк, 1981. – 94 с.
Методические рекомендации по выявлению, учету, описанию и хранению особо ценных документов. – Донецк, 1982. – 12 с.
Нормативы трудоемкости отдельных видов работ, выполняемых в горрайархивах Донецкой области. – Донецк, 1985. – 13 с.
Методические рекомендации по инициативному информированию. – Донецк, 1988. – 8 с.
Инструкция по организации личного приема граждан и исполнения запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах Донецкой области. – Донецк, 1991. – 9 с.
Методические рекомендации по комплектованию госархивов документами личного происхождения. – Донецк, 1992. – 4 с.
Методические рекомендации по работе с документами общественно-политических организаций и движений. – Донецк, 1992. – 6 с.
Методические рекомендации по работе государственных архивов с фотодокументами. – Донецк, 1993. – 7 с.
Памятка по научно-технической обработке документов фондов горкомов
и райкомов партии. – Донецк, 1993. – 4 с.
Анализ состава документов трестов различных направлений деятельности в угольной промышленности, шахтостроительных управлений и шахт, находящихся на хранении в Государственном архиве Донецкой области. – Донецк,
1995. – 8 с.
Анализ проведения целевой комплексной экспертизы ценности документов народного образования, хранящихся в Госархиве Донецкой области. – Донецк, 1997. – 9 с.
Методические рекомендации по отбору документов личного происхождения. – Донецк, 1997. – 4 с.
Примерная номенклатура дел техникума (колледжа). – Донецк, 1998. – 10 с.
Методические рекомендации. Условия обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах. – Донецк, 1999. – 6 с.
Организация делопроизводства в сельских и поселковых советах. Местное самоуправление. Практические рекомендации. – Донецк, 1999. – C. 22–41,
54–75.
Методические рекомендации по подготовке и оформлению материалов к
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Примерная номенклатура дел службы по делам несовершеннолетних. –
Донецк, 1999. – 4 с.
Примерная номенклатура дел производственного объединения по добыче угля (государственной холдинговой компании). – Донецк, 2000. – 42 с.
1073

Примерная номенклатура дел угольной шахты. – Донецк, 2000, – 20 с.
Примерная номенклатура дел городской государственной налоговой инспекции. – Донецк, 2001. – 33 с.
Примерная номенклатура дел промышленного предприятия (государственной и негосударственной формы собственности). – Донецк, 2001. – 34 с.
Примірна номенклатура справ селищної (сільської) ради. – Донецьк,
2001. – 7 с.
Создание базы данных по учету фондов Госархива Донецкой области.
Методические рекомендации. – Донецк, 2001. – 4 с.
Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного
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унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України. – Донецьк, 2001. – 21 с.
Методические рекомендации о порядке государственного учета и организации проведения государственной регистрации документов Национального
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22 с.
Методические рекомендации по составлению базы данных “Угон в Германию”. – Донецк, 2001. – 12 с.
Методичні рекомендації з організації діловодства, підготовці та оформленню матеріалів до сесії сільських та селищних рад: засідання їх виконавчих
комітетів. – Донецьк, 2002. – 67 с.
Местное самоуправление: практические рекомендации. Изд. 2–е дополнительное. – Донецк, 2002. – 101 с.
Примерная номенклатура дел управления сельского хозяйства и продовольствия райгосадминистрации. – Донецк, 2002. – 34 с.
Примерная номенклатура дел городских (районных) отделов архитектуры и градостроительства. – Донецк, 2002. – 6 с.
Примірна номенклатура справ районних и районних у містах, міських
управлінь юстиції. – Донецьк, 2002. – 20 с.
Примерная номенклатура дел отдела земельных ресурсов райгосадминистрации. – Донецк, 2002. – 8 с.
Методичні рекомендації по проведенню паспортизації та оформленню її
результатів в архівних підрозділах установ, організацій та підприємств, документи яких віднесені до Національного архівного фонду. – Донецьк, 2003. – 4 с.
Аналіз документів по фондах статистики (обласне управління, міські. –
Донецьк, 2004. – 13 с.
Методичні рекомендації по організації методичних кабінетів, оформленню методичних стендів в державних архівних установах. – Донецьк, 2004. –
16 с.
Методичні рекомендації по організації роботи трудового архіву (облік
документів, оформлення планово-звітної документації). – Донецьк, 2004. – 32 с.
Методические рекомендации по созданию и использованию базы данных
“Избрание депутатов в местные органы власти”. – Донецьк, 2004. – 17 с.
Методичні рекомендації по виконанню запитів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. –
Донецьк, 2004. – 34 с.
Робоча інструкція “Про проведення цільової комплексної експертизи цінності документів по фондах статистики” (обласне управління, міські та районні
відділи). – Донецьк, 2005. – 29 с.
Методичні рекомендації по підготовці інформаційного інформування. –
Донецьк, 2005. – 16 с.
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Порядок користування документами Державного архіву Донецької області. – Донецьк, 2005. – 11 с.
Примірна номенклатура справ міської ради, виконавчого комітету. – Донецьк, 2005. – 26 с.
Примірна номенклатура справ сільськогосподарського підприємства (державної та недержавної форм власності). – Донецьк, 2005. – 13 с.

Перелік тематичних і алфавітних картотек і каталогів
Картотеки:
Адміністративно-територіальний поділ Донецької області після 1917 р.,
356 карток
Історія міст і сіл Донецької області, 1918–1967 рр., 2285 карток
Дати нацистської окупації населених пунктів Донецької області, 1941–
1943, 487 карток
Відведення земельних ділянок установам, організаціям і підприємствам,
1946–1980 рр., 1975 карток
Каталоги:
систематичний		
географічний		
іменний			
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фото,1905–2005 рр.
фоно,1952–1980 рр.
відео, 1920–2005 рр.
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– 1958 карток
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Бельгійська, ст., 188
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Волноваський, р-н, 345
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Володарське, смт., 85, 86
Володарський, р-н., 207
Ворошиловград, м., 221
Ворошиловградська, обл., 83
Ворошиловський, р-н м. Донецька, 91
Времівка, с., 80
Встретенка, с. Галицинівської вол., 47
Вуглегірськ, м., 87, 164
Галицинівка, с., 80
Генічеськ, м., 229
Гірник, м., 87
Гірницький, р-н м. Макіївки, 88, 89
Гірсько-Іванівське, с., 99
Горлівка, м., 37, 87, 88, 89, 95, 108,
118, 137, 138, 139, 142, 150, 169,

170, 172, 174, 218, 224, 268, 270,
272, 273, 281, 310, 318, 348, 359,
368, 380, 383, 392
Горлівка, с., 76
Горлівка, сел., 54
Горлівка, ст., 121
Горлівсько-Щербинівський, р-н., 136
Горняк, м., 182
Грабове, с., 80
Григорівка, с., 55, 123, 195
Гришине, м., 98, 101, 108, 115, 120,
121, 133, 239, 245, 278
Гришине, с., 97, 98
Гришине, сел., 79, 105
Гришине, ст., 121, 188, 189
Гришинський, р-н., 223
Гришинський, рудник, 83
Гродівка, с., 80
Дебальцеве, м., 77, 85, 87, 89, 98, 187,
228, 277, 333, 344, 371
Дебальцеве, с., 76
Дебальцеве, сел., 79, 120
Дебальцеве, ст., 104, 121, 122, 124
Дебальцевка, с. Григорівської, вол.,
47
Дзержинськ, м., 85, 87, 89, 142, 170,
174, 231, 273, 310
Димитрове, м., 87, 142
Дмитрівка, с., 80, 94, 195
Дмитрієвськ, м., 99, 149
Дмитрієвськ, сел. Макіївської вол., 51
Дніпропетровськ, м., 38, 298
Дніпропетровська, обл., 367
Добропілля, м., 85, 86, 87, 142, 177,
213, 222, 275
Добропільський, р-н, 356
Докучаєвськ, м., 87, 89, 168
Донецьк, м., 35, 89, 91, 114, 115, 119,
127, 128, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 139, 140, 142, 144, 145,
146, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
165, 166, 168, 169, 171, 172, 173,
174, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
183, 184, 185, 190, 191, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 210, 212, 213, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224,
225, 226, 227, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 237, 238, 239, 240, 242,
246, 249, 254, 255, 256, 257, 260,
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261, 263, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 274, 275, 276, 277,
278, 280, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 291, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
312, 313, 316, 321, 324, 341, 342,
345, 347, 349, 351, 352, 354, 356,
357, 359, 360, 361, 364, 365, 366,
371, 372, 373
Донецька, губ., 36, 120, 322, 329, 331,
332, 333, 335, 368, 393
Донецька, обл., 37, 83, 90, 140, 241,
313, 320, 324, 337, 338, 346, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 355, 356,
358, 360, 363, 367, 368, 371, 372,
373, 391, 392, 393, 394, 395
Донецький, басейн, 342, 352, 359
Донецький, край, 363
Донецько-Придніпровський економіч
ний район, 127
Донське, сел., 167
Дружківка, м., 87, 167, 170, 175, 318
Дружківка, сел., 53, 71
Дружківка, ст., 59
Єйськ, м., 355
Єлизаветівка, с., 80
Єлізаветопольське, с. Романівської
вол., 47
Єнакієве, м., 86, 87, 89, 98, 106, 108,
120, 142, 166, 174, 186, 239, 286,
343, 348
Єнакієве, сел., 54
Єсаулівка, с., 80
Жданівка, м., 87
Жданов, м., 161, 166, 168, 169, 170,
172, 178, 187, 190, 204, 207, 211,
221, 231, 243, 249, 274, 275, 277,
286, 288, 303, 348, 351, 352
Желанне, с, Ясинуватський, р-н., 209
Желанне, ст., 188, 192
Жовтневий, р-н м. Маріуполя, 88
Закітне, с., 195, 251
Залізничний, р-н м. Донецька, 91
Зачатівка, с., 195
Зачатівка, с. Олександрівської вол.,
47
Златоустівка, с., 80, 94

Златоустівка, с. Волноваського р-ну,
209
Золотий Колодязь, с., 80, 356
Зугрес, м., 87, 89, 272
Зуївка, с., 80, 164
Іванівка, с., 80
Іванопілля, с., 278
Ізюмський, пов., 359, 368
Іллічевський, р-н м. Маріуполя, 88,
89
Іловайськ, м., 87, 89, 187
Іловайськ, ст., 104, 121, 192
Кадіївка, м., 37
Калинівка, с., 80
Калинове, сел., 55
Калініне, с. Артемівського р-ну, 209
Калінінський, р-н м. Горлівки, 88, 89
Калінінський, р-н м. Донецька, 91
Калуга, м., 355
Кальміус, річка, 356
Кальміус, ст., 188
Кальчик, ст., 188
Каменська, с., 133
Камишеваха, с., 80
Карань, ст., 130, 244
Карло-Лібкнехтівськ, м., 87
Картушинський, х., 80
Катеринівка, с., 94, 278
Катеринославська, губ., 35, 359, 368,
393
Катовицьке, воєводство, 358
Київ, м., 226, 232, 298, 358
Київський, р-н м. Донецька, 91
Кіровське, м., 87, 89
Кіровське, м. у м. Харцизьку., 274
Кіровський, р-н м. Донецька, 91, 119,
352
Кіровський, р-н м. Макіївки, 88, 89
Комсомольське, м., 88, 89
Кондратівка, с., 278
Корсунь, м., 98
Корсунь, с., 99
Костянтинівка, м., 71, 85, 86, 88, 89,
108, 166, 167, 168, 173, 175, 176,
178, 210, 224, 235, 244, 264, 272,
303, 316, 334, 335, 337, 370
Костянтинопіль, с., 80
Краматорськ, м., 85, 88, 89, 98, 108,
121, 151, 165, 167, 170, 171, 174,
220, 267, 272, 273, 275, 299, 308,
318, 334, 348, 368, 387
Краматорськ, ст., 58, 188
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Красне, с., 277
Красний Лиман, м., 85, 86, 88, 108,
182, 183, 186, 187, 220, 243, 264,
275, 277, 281
Красний Пахар, с. Артемівського
р-ну, 219
Красноармійськ, м., 85, 86, 88, 89, 130,
148, 175, 220, 244, 366
Красногорівка, м., 88, 181, 182
Красногорівка, с., 80, 195
Красногорівка, ст., 188
Краснолиманський, р-н, 207, 380
Крестівка, с., 80
Криворізький, басейн, 342
Куйбишевський, р-н м. Донецька, 91,
119
Курахівка, смт., 145
Курахове, м., 88, 89, 164, 182
Курганська, обл., 38
Ларине, ст., 188
Ленінград, м., 226
Ленінський, р-н м. Донецька, 91
Лиман, м., 125
Лиман, с., 99
Лиман, ст., 121, 188
Лиманське, с., 251
Луганськ, м., 37, 74, 76, 223, 233, 286,
331, 355
Луганська, обл., 37, 140, 241
Луганське, сел. Дебальцевського р-ну,
219
Луганський, окр., 333
Львівська, обл., 140
Майорське, ст., 99
Макіївка, м., 51, 82, 83, 85, 87, 88, 89,
94, 108, 125, 131, 134, 142, 167,
169, 172, 174, 199, 231, 243, 267,
318, 336, 362
Макіївка, с., 94
Макіївка, сел., 53, 54
Макіївка, сл., 54, 62
Макіївка, сл. Макіївської вол., 50
Макіївка, ст., 188
Малинівка, с, Володарський, р-н., 209
Мангуш, с., 80, 94, 108, 228
Мандрикіне, с., 53
Мар’їнка, м., 85, 86, 88
Мар’їнка, с., 80, 94, 99
Мар’їнка, сел., 274

Мар’янівка, с., 264
Маріуполь, м., 37, 43, 44, 47, 61, 62,
63, 70, 75, 78, 79, 82, 83, 87, 88, 89,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 107,
108, 109, 116, 119, 120, 121, 124,
125, 129, 130, 133, 148, 149, 174,
190, 208, 212, 223, 228, 229, 231,
234, 235, 237, 238, 243, 244, 245,
249, 250, 251, 252, 254, 256, 259,
261, 262, 267, 276, 279, 280, 287,
289, 308, 309, 335, 336, 345, 355,
378, 382, 384, 385, 386, 387, 389,
391, 393
Маріуполь, ст., 188, 189
Маріупольський, окр., 43, 334, 336,
393
Маріупольський, пов., 35, 43, 44, 47,
66, 70, 311, 368, 393
Маріупольський, р-н., 247, 386
Марїнка, сел., 125
Маяк, сел. Добропільського р-ну,, 205
Межова, ст., 188
Метрик, с., 80
Микитівка, м., 243
Микитівка, сел., 118
Микитівка, ст., 72, 136
Микитівський, р-н м. Горлівки, 88, 89
Миколаївка, с., 80, 94
Миронівський, смт., 164
Моспине, м., 88, 89
Мушкетове, сел., 54
Мушкетове, сел. Макіївської вол., 49,
52
Мушкетове, ст., 177, 188
Нижня Кринка, с., 80, 151
Ниркове, ст., 121
Новгородське, с. Дзержинського,
р-ну, 219
Новгородське, смт., 175
Новий Донбас, м., 88, 89, 224
Новий Слов’янськ, с., 176
Новоазовськ, м., 86, 88, 209
Новоазовськ, сел., 220
Новоандріївка, с., 80, 123
Новобахмутське, с. Скотоватської
вол., 47
Новогригор’ївка, с. Костянтинівського р-ну., 205
Новогродівка, м., 88, 182
Новодворське, с. Романівської вол.,
47
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Новоекономічне, м., 88, 143
Новокаракуб, с., 80
Новокерменчик, с., 80
Новокраматорськ, м., 318
Новомихайлівка, с., 80
Новоолександрівка, с. Олександрівського р-ну, 208
Новоросійська, губ., 368
Новоселівка, с., 94
Новосибірськ, м., 38
Новосілка, с., 80, 86, 386
Новосілківський, р-н., 247
Новотроїцьке, с., 80, 94
Нью-Йорк, сел. Бахмутського пов, 83
Олександрівка, смт., 86
Олександрівськ, ст., 104
Олександрівське, с., 108
Олександрівський, р-н., 247
Олександрінка, с., 153
Олександроневськ, с., 86
Олександро-Невськ, с., 80, 94
Олексієво-Леонівська, ст., 192
Олексієво-Орлівка, с., 80
Олексіївка, с., 56
Оленівка, с., 80
Оленівка, ст., 188
Олено-Хуторська, ст., 192
Ольгинка, с., 75, 80, 86, 94
Ольховатка, с., 80
Омськ, м., 38
Орджонікідзевський, р-н м. Маріуполя, 88, 89
Очеретине, ст., 188
Павлівка, с., 62, 80, 86, 108, 131
Павлівська, вол., 62
Павлівський, рудник, 83
Павлопіль, с., 80
Першотравневе, с., 183, 207, 220, 243
Першотравневе, с. Мар’їнський, р-н.,
208
Першотравневе, смт., 86
Першотравневий, р-н., 247
Петрівське, с., 80
Петрово-Мар’їнка, с., 108
Петровське, с., 75, 264
Петровський, р-н м. Донецька, 91
Петровський, рудник., 131
Петропавлівка, с. Амвросіївського
р-ну, 370

Петропавловське, с., 251
Платонівка, с., 81, 94
Покровське, с., 228
Покровське, с. Маріупольського пов.,
76
Полтава, м., 358
Приморське, с., 186
Приморське, сел., 220, 281, 290
Приморське, смт., 86
Приморський, р-н м. Маріуполя, 88,
89
Прогрес, с. Красноармійського р-ну,
209
Пролетарський, р-н м. Донецька, 91
Просяна, ст., 188
Рига, м., 226
Родинське, м., 88
Розівка, ст., 130, 228
Романівка, с., 75, 81, 94
Ростов-на-Дону, м., 189
Роя, ст., 188
Рутченкове, с., 46
Рутченкове, сел., 55, 56
Рутченкове, ст., 146
Самарське, сел. Олександрівського
р-ну, 209
Саратовська, обл., 38
Сартана, с., 81, 86, 94, 108, 228
Сартана, ст., 57, 58, 188
Сартана, ст. Маріупольського пов., 47
Святодухівка, с., 81
Селидівка, м., 231
Селидівка, с., 81, 94, 108
Селидівка, ст., 188
Селидівський, р-н, 363, 380, 385
Селидове, м., 86, 88, 119, 143, 186,
220, 224, 243, 281, 310, 349
Сергіївка, с., 133
Сіверськ, м., 88
Скотувата, с., 81
Слов’яногірськ, м., 88
Слов’яно-Сербський, пов., 359
Слов’янськ, м., 43, 44, 45, 46, 59, 61,
75, 76, 77, 79, 86, 87, 88, 89, 99, 108,
109, 116, 121, 129, 133, 155, 162,
163, 164, 165, 166, 171, 172, 173,
176, 177, 178, 180, 187, 193, 194,
200, 205, 211, 212, 223, 229, 255,
258, 267, 268, 271, 272, 273, 275,
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277, 286, 304, 305, 314, 334, 369,
370, 377, 387
Слов’янськ, сел., 81
Слов’янськ, ст., 99, 124, 228
Слов’янський, пов., 63
Слов’янський, р-н, 223, 247, 314, 332
Сніжне, м., 86, 88, 89, 131, 143, 172,
213, 243, 277, 310, 333
Сніжне, с., 210
Сніжне, сел., 121, 210
Совєтський, р-н м. Макіївки, 88, 89
Соляний, басейн, 342
Срібне, с. Красноармійського р-ну, 209
Сталіно, м., 37, 38, 82, 83, 86, 90, 94,
95, 103, 107, 108, 113, 117, 119, 121,
123, 125, 128, 129, 131, 132, 133,
134, 135, 138, 139, 142, 143, 145,
146, 149, 150, 151, 152, 154, 155,
156, 158, 159, 163, 176, 177, 182,
184, 185, 186, 187, 193, 195, 200,
204, 212, 214, 216, 218, 221, 222,
223, 224, 229, 231, 235, 236, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 252, 254, 255, 262,
267, 271, 275, 276, 279, 281, 286,
291, 296, 307, 309, 312, 318, 333,
336, 343, 347, 348, 359, 367, 389
Сталіно, ст., 91, 188
Сталінська, обл., 37, 83, 353, 354, 368,
369, 370, 389
Сталінський, окр., 312, 333, 334, 336,
393
Сталінський, р-н, 82, 247
Старий Крим, с., 264
Старобешеве, с., 94, 108
Старобешеве, смт., 86, 164
Старобешівський, р-н, 201, 354
Старобільськ, м., 268
Старо-Керменчик, с., 81
Старокраматорськ, м., 318
Старомихайлівка, с., 94, 103, 387
Старо-Михайлівка, с., 79, 81
Старомлинівка, с., 86
Старченкове, с. Володарського р-ну,
208
Стила, с., 81
Стретенка, с., 81
Ступки, ст., 56
Сухо-Ялинська, ст., 192
Таврійське, с. Тельманівського р-ну, 209
Таганрог, м., 228, 335, 355

Талаківка, с., 75, 81
Тельманівський, р-н, 247
Тельманове, смт., 86, 243
Томськ, м., 38
Торез, м., 88, 89, 143, 168, 275, 310,
360, 366
Удачна, ст., 180
Українськ, м., 88
Українська, РСР, 357
Улакли, с., 81, 94, 99
Ульянівка, с. Красноармійського р-ну,
209
Урзуф, с., 81
Уфа, м., 298
Ханженкове, сел., 83
Харків, м., 72, 73, 187, 259
Харківська, обл., 38, 69, 367
Харцизьк, м., 86, 88, 89, 142, 169, 186,
231, 243
Харцизьк, ст., 124
Центрально-Міський, р-н м. Горлівки, 88, 89
Центрально-Міський, р-н м. Макіївки, 88, 89
Часів-Яр, ст., 58
Часов Яр, м., 88, 89
Часов-Яр, с., 76
Червоногвардійський, р-н м. Макіївки, 88, 89
Чермалик, с., 81
Чистяківський, р-н., 194
Чистякове, м., 86, 95, 108, 121, 125,
140, 143, 264, 286, 366
Чистякове, с., 94, 99

Чистякове, сл., 81, 141, 307
Чистякове, ст., 101
Чунишине, ст., 188
Шадринськ, м., 38
Шахтарськ, м., 86, 88, 89, 142, 143
Шестаківка, с. Олександрівського
р-ну, 209
Щеглівка, с., 141
Щербинівка, с., 264
Юзівка (Сталіно), ст., 192
Юзівка, м., 39, 40, 44, 48, 64, 76, 79,
86, 90, 94, 96, 97, 99, 102, 106, 115,
116, 121, 129, 130, 132, 191, 193,
228, 252, 253, 262, 277, 292, 318,
335, 343, 376, 378, 379, 380, 382,
383, 385, 386, 387, 388, 389, 392,
393
Юзівка, сел., 54
Юзівка, ст., 58, 83
Юзівська, обл., 381, 386
Юзівський, пов., 323
Юзівський, р-н, 77
Юнокомунарівськ, м., 88
Яківлівка, сел. Артемівського р-ну,
205
Ялта, с., 75, 81, 86, 94, 96
Яма, сел., 186
Яма, смт., 86
Ясинівка, с., 174
Ясинувата, м., 86, 88, 89, 175, 187,
231, 244, 387
Ясинувата, с., 81
Ясинувата, смт., 86
Ясинувата, ст., 100, 104, 121, 188, 189,
258
Ясинуватський, р-н, 247

Предметно-тематичний покажчик
Аварія на ЧАЕС, 84
Автоматизація та механізація, 111,
141, 143, 149, 156, 157, 159, 161,
162, 164, 179, 183, 185, 198, 200,
206, 217, 220, 222, 226, 237, 240,
306, 330, 334, 363
Агентства, 235, 261, 292, 295
Агітаційно-пропагандистська робота,
77, 82, 124, 135, 262, 311, 373, 395
Аграрний комплекс. Див. Сільське
господарство
Адміністративно-територіальний
поділ, 75, 78, 82, 84, 85, 90, 106,
128, 292, 313, 393
Академія наук УРСР, 90, 367
Активи партійно-господарські, 138,
140, 161, 164, 179, 189, 226, 316,
318, 320
Амністія, 115, 119
Аптеки, 254, 256, 386
Армії, 314
добровольча, 153, 191
Махно, 77
німецька, 384
радянська, 355, 356, 360, 363
трудова, 100, 105, 111, 191, 218,
227, 235, 243, 311, 367
Червона, 98, 105, 146, 188, 360
Артілі, 77, 90, 192, 197, 260
виробничі, 245
землеробські, 94
кооперативні, 246, 248, 250
сільськогосподарські, 92, 108, 192,
196, 197, 208, 245, 381
Археологія, 288
Архіви, архівне будівництво, 47, 81,
289, 290, 291, 292, 294, 355, 357,
366, 373, 392
Архітектура, 213, 282, 283, 284, 294
Бандитизм, банди, 77, 98, 100, 115,
314, 316
Банки, 62, 159
господарські, 389
державні, 62, 81, 131, 132, 133,
249
земельні, 44
позикові, 46
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промислові, 82, 132
сільськогосподарські, 82, 216
торгівельно-промислові, 132
Укрсіль, 192, 244
Батальйон інтернованих, 154
Бібліотеки, бібліотечна робота, 44, 67,
82, 264, 265, 282, 288, 294, 332, 334,
337, 338, 340, 342, 388, 393
Біженці, 77, 79, 97, 120, 124, 125
Білогвардійці, 74, 98, 129, 316
Біржі праці, 87, 106, 107, 306, 378,
380, 387, 388
Благоустрій, 43, 85, 92, 213, 214, 221,
223, 224, 312
Благочинності, благочинний. Див.
Релігія
Боротьба
з
алкоголізмом і наркоманією, 350
антигромадськими елементами,
84
бандитизмом, 75, 82, 98, 100, 102,
103, 105, 109, 115, 119, 120, 124,
192, 218, 291, 311, 366
безпритульністю, 82, 92, 96, 264,
316, 330, 345
безробіттям, 306
браконьєрством, 349
викидами вугілля й газу, 135
екстремізмом та націоналізмом,
351
контрабандою, 228
контрреволюцією, 70, 116, 312
куркульством, 82, 313, 368
незаконним виготовленням і використанням радіопередавачів,
316
незареєстрованними релігійними
сектами, 316
нетрудовими доходами, 315
пияцтвом, 61, 122
посухою, 77, 192, 193, 311
розкраданнями, 182, 229, 234
саботажем, 114
самогоноварінням, 82
хабарництвом, 122, 129, 131, 133,
236, 262
за встановлення радянської влади,
367, 368

зі

злочинами за посадою, 98
злочинністю, 85, 122, 264
спекуляцією, 77, 78, 131, 227, 228,
236
проти подготовки атомної війни, 371
Будівництво, 54, 58, 81, 83, 106, 113,
155, 159, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 222, 224, 265, 266, 337
водогосподарчих об’єктів, 152
водойм, 198
доріг, 44, 84, 183, 186, 305
електростанцій, 92, 111
житлове, 85, 92, 132, 179, 187, 213,
214, 218, 220, 312, 392
індивідуальне, 213, 219
капітальне, 84, 87, 90, 127, 128,
132, 135, 136, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 159, 160,
161, 164, 182, 183, 190, 191, 199,
200, 201, 205, 206, 208, 214, 216,
217, 218, 222, 240, 264, 295, 304,
305, 334, 358
культурно-побутове, 85
міське, 43
мостів, 148, 186
очисних споруджень, 114
порту, 334
промислове, 68, 107, 108, 157, 186,
213, 214, 217, 221, 312, 314, 316,
318, 368, 369, 391, 392
санітарно-технічне, 221
торговельних об’єктів, 230
трамвайне, 126
цивільне, 213, 215, 220, 262, 263,
281, 288, 316
Бюро
адресне, 373
будівельні, 220
економічного аналізу, 141, 181,
185, 197, 199, 209
експертизи, 213
інженерно-технічних робіт, 215,
330, 334
комсомольські, 322, 323, 324, 325,
326, 328, 329
конструкторські, 305
кооперативні, 235
меліоративно-будівельні, 216
партійні, 236, 279, 280, 311, 312,
313, 314, 316, 318, 320, 321, 358,
371
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по землевпорядженню, 193, 194
профспілок, 292, 329, 338
ревізійні, 384
скарг, 113
статистичні, 127, 215
Ветерани, 324, 351, 365
Вибори
в Державну думу, 43
делегатів на партз’їзд, 71
до ради, 74, 76, 82, 87, 92, 395
народних депутатів Украини, 93
президента України, 321, 373, 395
профспілкових органів, 337, 340,
343
сільских комітетів, 333
у
Верховну Раду України, 395
Верховну Раду УРСР, 93, 313
Вивезення у Німеччину, 152, 316, 370,
374, 381, 387, 389
добровільний виїзд, 384, 387
Видавнича робота, видавництва, 262,
292, 293, 294, 295, 312, 350, 356,
357, 363, 364
Видобуток
вапняка, 154
вугілля, 50, 51, 53, 57, 72, 73, 111,
142, 179, 248, 279, 304, 330, 336,
341, 368, 378
корисних копалин, 154
Виключення із КПРС та комсомолу,
292, 313, 314, 323, 324
Винахідництво та раціоналізація, 135,
137, 138, 141, 142, 143, 144, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 179, 180, 181, 182, 185,
187, 190, 191, 201, 206, 207, 211,
217, 218, 221, 222, 224, 248, 295,
336, 337, 338, 346, 352, 361
Виселення, 81, 82, 84, 85, 92, 107, 193,
223, 314
Виставки, 84, 192, 196, 197, 198, 200,
203, 208, 233, 284, 288, 290, 306,
360, 365
Відділення
доріг, 187
залізниць, 188
Зовнішторга, 229
меліоративно-будівельні, 216
поштові, 191

розвідувальні, 191
союзу будівельників, 215
Відділення церкви від держави, 77,
79, 80, 85, 92
Відділи
автомобільного транспорту й шосейних доріг, 185
агітаційно-пропагандистські, 262
агротехніки, 202
адміністративні, 123
архівні, 289, 290
будівництва й експлуатації доріг,
183
військові, 314
військово-продовольчого постачання, 104, 239
всенавчу, 98
громадського харчування, 233
ДПУ, 96, 159, 236
євангельських християн, 354
ЗАГС, 77
захисту рослин, 202
земельні, 75, 77, 80, 196, 197, 210,
332, 368
інформації, 296
кінофікації, 281
комунального господарства, 224
культури, 279, 283
митні, 229
міліції, 124
місцевого господарства, 215
мобілізаційні, 98, 189
на громадських засадах, 91
народних шкіл, 388
народної освіти, 262, 263, 264, 275,
277, 388
насінництва, 202
охорони здоров’я, 253, 254, 386,
387
планові, 126
по розслідуванню військових злочинів і злочинів проти людства,
290
політичні, 311, 321, 322
постачання, 104
праці, 127, 306, 307
продовольчі, 383
профспілок, 337, 338
релігійних культів, 77
рільництва, 202
соціального забезпечення, 75, 309
торгівлі, 161, 229
у справах
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мистецтв, 282, 286
релігій, 353
роздержавлення власності, 226
УТЗГ, 310
фінансові, 129, 130, 133, 232, 245,
263, 388
юстиції, 114, 115, 116
Відновлення, 77, 78, 84, 87, 126, 138,
141, 142, 149, 150, 160, 163, 164,
179, 186, 192, 196, 199, 202, 215,
224, 264, 265, 281, 287, 288, 304,
313, 314, 316, 330, 336, 337, 338,
367, 369, 389, 391
Війни
в Афганістані, 315, 372
громадянська, 79, 120, 254, 291,
292, 314, 324, 367, 368, 391
Друга світова, 85, 187, 199, 292,
313, 314, 316, 338, 369, 370
перша світова, 68, 314
фінська, 324
Військкомати, 75, 78, 98, 100, 101,
102, 104, 105, 109, 189, 191, 238,
239, 290
Військова служба, війська, 43, 45, 72,
93, 98, 100, 102, 103, 104, 246, 356,
360
Військове становище, 71, 73
Військовополонені, 50, 53, 55, 57, 58,
70, 79, 97, 125, 191, 290, 313, 316,
374, 377, 389
Внески довоєнних років, 135
Водне господарство, водопостачання,
77, 85, 114, 127, 149, 152, 198, 207
Володіння селянські, 63
Гавань, 238
Газифікація, газове господарство, 225,
226
Географія, 358, 394
Геодезія, 213
Геологорозвідувальні роботи, 145, 147,
148, 149, 154, 155, 201, 216, 378
Герої
Радянського Союзу, 358, 365, 370,
372, 392
Соціалистичної Праці, 352, 365,
371
Гетьман Скоропадський, 195
Гімназії, 65
Гірничорятувальна справа, 149
Гірські роботи, 53, 135, 145, 146, 248

Голод, голодомор, 68, 77, 85, 92, 96,
107, 292, 313, 314, 392
Госпіталі, 191
Госпрозрахунок, 143, 219, 315, 316
Громади
релігійні, 77, 119, 120, 353
сільськогосподарчі, 380
Громадське харчування, 187, 230, 232,
233, 234, 337
Гроші, грошова реформа, 48, 130
Губернатори, 43
Дворянство, 45
Дворянський родовід, 45
Дезертирство, дезертири, 90, 101, 115,
116, 326
Денаціоналізація, 78, 223
Дитячі заклади
будинки, 71, 255, 262, 263, 264,
278, 345
для малолітніх правопорушників,
263
дошкільні, 264, 265, 388
інтернати, 263, 264
колонії, 262
притулки, 67
спецустанови, 263, 264
ясла, 387
Дитячі рухи, організації, 78, 325
“Юний Спартак”, 323
піонерські, 263, 265, 322, 325, 355,
360, 363, 368
Добродійність, 43
Донецька залізниця, 359
Допомога
англійським робочим, 78
голодуючим, 77, 78, 80, 81, 95, 96,
120, 218, 227, 250, 311, 312, 330,
332, 393
дитячим установам, 354
дітям-сиротам, 314
інвалідам війни, 179, 306, 337
індивідуальним
господарствам,
251
лікувально-профілактична, 258
матеріальна, 332
мобілізованим рабітникам, 46
наркологічна, 309
населенню Криму, що постраждали від землетрусу, 93
онкологічна, 258
ортопедо-травматологічна, 254
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політичним в’язням, 70
протитуберкульозна, 254
психоневрологічна, 309
родинам
загиблих шахтарів, 90
фронтовиків, 354
червоноармійців, 78, 218, 308
селу, 70
селянству Західної України, 93
страйкуючим, 218
фонду оборони, 354
фронту, 74, 79
Червоній армії, 87, 92, 141
Червоної Гвардії, 71
Друкарні, 293, 294, 295, 388
Евакуація, 58, 150, 151, 188, 199, 373
Економіка, економічне становище, 87,
92, 106, 137, 227, 313, 316, 363
Економія, 161, 233
Екскурсії, 279, 288
Експедиції, 46, 67, 145, 294
Експорт, 137, 142, 153, 160, 229, 230,
236, 238, 240
Електрифікація, електростанції, 54,
60, 81, 137, 138, 141, 164, 198, 206
Емігранти, 369
Енциклопедії, 359, 394
Етнографія, 288
Єпархія, 40, 45, 66, 77, 353, 354, 393
Житлово-комунальне господарство,
82, 87, 90, 126, 128, 213, 215, 217,
219, 223, 224, 225, 226, 227, 358
Жіночий рух, 92, 311, 312, 314, 316,
318, 330, 336, 337, 352, 354
Журнали
бурові, 147, 149
вахтові, 189
вихідної кореспонденції, 250
обліку
дорожньо-транспорних випадків,
184
льотної роботи, 261
передач, 296
роботи, 279
операційні, 254, 258
польових спостережень, 202
професійні, 279

реєстрації
нещасних випадків, 143
суден, 190
хворих, 386
військовополонених, 377
рентгенографічних досліджень,
386
Заводи, 51, 54, 82, 111, 113, 120, 133,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 179, 216, 238, 314, 316, 336,
337, 367, 379
“Російський Провіданс”, 58
азотно-тукові, 318
асфальтобетонні, 223
винні, 201
винокурні, 61
вогнетривкові, 49
кераміко-трубні, 379
керамічні, 163
кінні, 210, 332
коксохімічні, 306
маргаринові, 181
машинобудівні, 90, 306, 318, 334,
368
металургійні, 49, 57, 107, 110, 179,
316, 318, 336, 337, 356, 357, 391
млинзаводи, 159
молокозаводи, 161, 380
пивзаводи, 162, 163
племенні, 209
скляні, 78
содові, 69, 334
солеварні, 43, 59, 69
суднобудівельні, 57
судноремонтні, 189
трубопрокатні, 68
хімічні, 53, 54, 215, 334
хлібзаводи, 160
цегельні, 54
цегляно-черепичні, 149
цементні, 145, 156
цукробурякові, 59
шкіряні, 335
Загони
авіаційні, 191
винищувальні, 100
військово-будівельні, 105, 218
надзвичайні, 98
продовольчі, 191, 227
Заготівлі, 160, 161, 210, 211, 236, 240,
241, 244, 245, 246, 252, 380
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Закони Російської імперії, 367, 393
Запис актів громадянського стану, 66,
68, 77, 309, 361, 364, 374
Заповідники, 282
Заробітна платня, 49, 50, 51, 57, 58,
72, 73, 74, 76, 90, 106, 107, 110, 111,
113, 128, 131, 143, 151, 152, 154,
160, 161, 164, 179, 189, 192, 211,
212, 222, 230, 231, 232, 241, 243,
251, 252, 259, 305, 306, 330, 334,
338, 343, 348, 350, 362, 368, 372,
376, 379, 382, 387, 388
Засоби масової інформації
газети, 135, 284, 293, 295, 321, 330,
341, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 368,
370, 371, 372, 373, 393
журнали, 279, 321, 354, 361, 363,
364, 365, 366, 368, 393
радіо, 81, 135, 290, 296, 324, 356,
358, 372, 389
телебачення, 135, 358
Захист дітей, 74
Збагачення й брикетування вугілля,
127, 135, 140, 141
Збитки, заподіяні
іноземною інтервенцією та громадянською війною, 79, 96, 120,
193, 253
німецькими окупантами, 84, 85,
87, 90, 92, 126, 130, 138, 141,
142, 152, 161, 179, 197, 200, 207,
208, 265, 290, 314, 347, 390
Збір гербовий, 215
Збір коштів
для дитячих будинків, 84, 179
на
капітальний ремонт храму, 111
організацію МТС, 193
утримання духовних семінарій, 66
на будівництво
літаків, 104, 348
міноносця “Незаможник”, 93
повітряної ескадрильї, 93
танкової колони, 87, 179
Збори, 49, 52, 53, 65, 69, 75, 76, 92,
102, 117, 186, 222, 249, 251, 311,
321, 348, 352, 366
батьківські, 277
ветеранів, 351
виборців, 355, 363
виробничі, 342
військовослужбовців, 246

віруючих, 90, 354
делегатські, 107
жінок, 316, 318, 330
загальні, 99, 108, 118, 125, 196,
197, 199, 208, 209, 210, 231, 245,
249, 250, 251, 252, 260, 281, 283,
284, 295, 310, 312, 321, 326, 332,
333, 336, 343, 346, 349, 360, 371
звітно-виборні, 326, 351, 352
земські, 44
інтелігенції, 318
класні, 277
комосередків, 98, 311, 318
комсомольські, 323, 325, 328, 329
курсантів, 279
міські, 316
нацменшин, 318
партійні, 105, 145, 312, 314, 316,
318, 320, 362
партійно-господарського активу,
179, 189, 226
письменників, 284
профспілок, 237
робітників та службовців, 57, 70,
71, 75, 82, 200, 210, 218, 241,
330, 331, 333, 334, 371
робочого комітету, 105
сільські, 74, 75
старих більшовичок, 352
страйкомів, 341
уповноважених, 205, 219
художників, 249
членів комітетів незаможних селян, 93
шкільні, 277
Зв’язок, пошта, телеграф, 45, 57, 61,
62, 75, 189, 191
Землевласники, 48, 85
Землекористування, 39, 47, 92, 194
Землеміри, 46, 62, 192, 194, 197
Землетруси, 81, 84, 93
Землеустрій, 39, 77, 80, 85, 92, 192,
193, 194, 196, 208, 209, 311
Землі, 45, 75, 179
виділення, 192
відведення, 66, 71, 93, 197
відмежування, 63
військові, 64
міські, 46
передача, 192, 195
покупка, 50, 60, 69
розмежування, 67
розподіл, 75, 78, 130, 196
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спадкоємні, 64
Земля
акти вічного користування, 208
грунтові обстеження, 199
наявність по округах, 194
обмірювання та оцінка, 377
Земства, 44
З’їзди, 44, 73, 74, 75, 329, 335, 345,
349, 352, 355, 365, 366
агрономів і ветлікарів, 196
гірників, 330
єпархіальні, 77
КНС, 78, 85, 93
ортопедів-травматологів, 304
партійні, 321, 354, 358
письменників, 356, 357, 360
працівників
землі й лісу, 331
освіти, 311
профспілок, 334, 335, 336, 337,
343
рад, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 83,
85, 311, 368
РСІ, 111
торговельних представників, 229
травматологів-ортопедів, 365
уповноважених, 134, 246, 248
хіміків, 361
шахтарів, 341
Злочини, 66, 96, 116, 117, 119, 120,
264, 265, 290
Зльоти, 186, 189, 318, 326, 328, 337,
346, 349, 350, 365, 369
Ідеологічна, партійно-масова, політико-виховна робота, 99, 266, 273,
311, 312, 315, 316, 325, 326, 329,
333, 340
Індустріалізація, 82, 92, 129
Іноземна інтервенція, 368
Іноземно-піддані, іноземці, іноземні
фахівці, 77, 79, 80, 82, 97, 107, 120,
123, 124, 125, 142, 236, 261, 269,
313, 330, 352
Інспекції
військово-сторожової охорони, 103
гірничотехнічні, 146, 156
контроля якості, 111, 140
лісозаготівельні, 111
насіннєві, 203
охорони й спецчастин, 112
паливні, 111, 139

по визначенню врожайності сільськогосподарських
культур,
204
політичні, 311
польові, 111
протиповітряної оборони, 103
протипожежних команд, 103
робочо-селянські, 106, 107, 108,
109, 110
сільськогосподарські, 109, 197
соціального виховання, 263
Управління Державної кам’яновугільної промисловості Донбасу,
111
хлібні, 237
Центрального правління кам’яновугільної промисловості Донбасу, 111
Інститути
вдосконалення вчителів, 263, 264
історії, 291
навчальні, 69, 81, 92, 110, 215, 269,
312, 333, 336, 361, 367
науково-дослідницькі, 90, 215,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 365
підвищення кваліфікації, 269
Інтерновані, 97, 154
Казанове господарство, 138
Казино, 389
Казна, казначейство, 46, 61, 67, 191
Кампанії
виборчі, 321
звітно-виборні, 325, 326
податкові, 105, 311
політичні, 311, 312, 313
Канали
Дніпро-Донбас, 207
Сіверський Донець-Донбас, 255
Капітальні вкладення, 158, 162, 164,
183, 186, 214, 217, 223, 226, 230,
240, 294, 304
Кар’єри, 57, 151, 153, 154, 156, 379
Карний розшук, 47, 109, 120, 126, 311
Карти
географічні, 359
геологічних розрізів, 216
Донецького кам’яновугільного басейну з позначенням рудників,
78
землевпорядження, 199
округів, 192, 197, 309
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технологічні, 155, 232
Картки
абонементні читачів, 388
біржові, 387
обліку
населення, 383
хворих, 385
реєстрації
релігійних установ, 85
служителів релігійних культів, 82
шарів шахт, 57
Кіно, відео, 281, 391, 392
Кінофікація, 81, 262, 281
Клуби, клубна робота, 77, 81, 87, 220,
259, 262, 282, 292, 330, 334, 337,
338, 342, 347, 350, 357, 388
аероклуб, 90, 261
Книги
відгуків і пропозицій, 196, 258,
288, 290, 365
домові, 382, 383
записні, 356, 357, 358, 360, 363,
365
матеріальні, 96
обліку, 258
валютних цінностей, 134
цінностей, 388
племінні, 209
Пошани, 366
реєстрації
відправлених продовольчих посилок, 96
договорів, 235
землекористування, 197
нещасних випадків, 330
рекордів спортивної школи, 276
розрахункові, 357, 360, 365, 383
трудові, 280, 360, 364
Кодекс
лісовий, 210
планування населених пунктів,
215
Колгоспне будування, колгоспи, 84,
85, 93, 107, 110, 113, 142, 148, 187,
193, 195, 196, 197, 199, 201, 204,
206, 207, 208, 211, 219, 245, 249,
291, 292, 363, 368
Колективізація, 81, 85, 92, 107, 108,
119, 192, 193, 197, 367, 368
Колективні договори, 137, 142, 144,
145, 147, 148, 150, 151, 155, 156,
157, 158, 161, 162, 163, 180, 181,
182, 184, 185, 187, 189, 190, 191,

200, 205, 207, 208, 209, 211, 216,
219, 222, 224, 232, 234, 330, 332,
333, 334, 336, 337, 338, 340, 341,
342, 343
Комбінати, 81, 154, 155, 157, 159, 160,
161, 162, 168, 169, 174, 176, 178,
179, 205, 215, 221, 222, 336, 372,
378, 379, 383, 385
Комісії
аварійні, 189
антирелігійні, 119
апеляційні, 314
архітектурні, 213
атестаційні, 228, 262, 290, 326
виборчі, 70, 71, 81, 84, 85, 90, 93,
118, 358, 373
виконкомів, 82, 85, 87, 90, 92
виробничі, 318, 334
військово-продовольчі, 393
громадського харчування, 250
дегустаційні, 201
допомоги
голодуючим, 78, 96, 311
дітям, 93, 96, 316
колгоспам, 84
екзаменаційні, 65, 124, 269, 273,
275, 280
економічні, 216, 325
експертно-перевірні, 289, 291
Європейська економічна ООН,
136
житлові, 223
з
видачі дозволів іноземцям на вивіз
майна, 97
вилучення
літератури, 295
приватних млинів, 163, 228
виселення, 223
евакуації біженців, 97
землевпорядження, 194
історії партії, 291
ліквідації поміщицького землекористування, 193
націоналізації землі, 193, 194
обліку
збитків, 84
земель, 192
охорони
праці, 216, 220, 225, 318
природи, 348
попередження дорожньо-транспортних випадків, 184
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із

по

постачання, 105
українізації, 312
якості, 140, 295, 305
захисту дітей, 85
земельні, 119, 194
зі справ неповнолітніх, 263
застосування амністії, 115, 119
творчої спадщини письменників,
284
кваліфікаційні, 273
конкурсні, 224
контрольні, 107, 108, 110, 113, 159,
191
контрольно-технічні, 54
конфліктні, 189, 280
культурно-просвітницькі, 264
лікарські, 385
лікарсько-трудові експертні, 309
ліквідаційні, 121, 158, 252, 334
медико-педагогічні, 263
металургійні, 49
методичні, 269, 275, 276, 289
надзвичайні, 77, 255, 314, 389
народної освіти, 262
науково-курортні, 258
незаможних селян, 93
оздоровчі, 253
партизанські, 95
партійні, 107, 320, 321
патолого-анатомічні, 258
планові, 126, 127, 192, 215
боротьбі з
бандитизмом, 120
дезертирством, 98, 101
контрреволюцією й анархією, 312
хабарництвом, 129, 131
вилученню церковних цінностей,
78, 80
відділенню церкви від держави,
77
встановленню границь, 78
встановленню кордонів, 192
чищенню
апарату, 236
комсомолу, 323
особового складу, 109, 123
партії, 107, 314
політичні, 325
предметні, 273, 277, 279
приймальні, 266, 269, 277, 279
прийому спектаклів, 286

з

по

продовольчі, 105, 227, 235
ревізійні, 62, 81, 109, 111
розціночно-конфліктні, 215, 258,
333
санітарно-упоряджувальні, 215
сільськогосподарські, 192
сприяння заощадженню лісів, 210
урядові, 341
художньо-технічні, 180
циклові, 273, 276
шефські, 318
Комітети
виборців, 373
військово-революційні, 71, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 101
ВУЦВК, 77, 78, 90, 93, 95, 109, 114,
119, 122, 124, 130, 194, 215, 245
ВЦВК, 78, 95, 123, 141
допомоги
голодуючим, 96, 250
ув’язненим, 342
ДТСААФ, ДТСФЛОТ, ДТСАВ,
ДТСАРМ, 347
друку, 293
телебачення й радіомовлення, 296
заводські, 162, 318, 336, 337, 371
захисту миру, 365, 371
комсомолу, 322, 323, 325, 326, 328,
329
незаможних селян, 76, 77, 78, 79,
81, 85, 92, 93, 94, 103, 227, 368
партійні, 107, 161, 311, 312, 314,
318, 361
відновленню православної церкви, 389
приватизації, 226
профтехосвіті, 372
продовольчі, 70, 75, 77, 130, 227,
243
профспілок, 137, 144, 150, 151,
152, 153, 155, 157, 164, 180, 208,
209, 232, 258, 266, 333, 334, 336,
337, 338, 340, 342
радіо, 296
рудничні, 72, 330
сільські, 333
страйкові, 341
у справах молоді, 282
учбово-технічні, 259
фізкультури, 260
цін, 135, 245
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Червоного Хреста, 350
шахтні, 341
Комсомол, 99, 106, 119, 263, 265, 291,
292, 311, 312, 318, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 328, 329, 362, 368,
370
Комуни сільськогосподарські, 108,
192, 197
Конгреси, 304, 359, 365, 371
Конкурси, огляди, 103, 141, 151, 161,
164, 179, 180, 184, 190, 191, 197,
206, 213, 215, 220, 224, 226, 230,
233, 265, 281, 283, 290, 310, 338,
345, 346, 349, 350
Контори
“Експортхліб”, 237
будівельні, 388
Держбанку СРСР, 131
експортні, 238
заготівельні, 181, 227, 241, 243
кооперативні, 245
меліоративно-будівельні, 148, 216
нотаріальні, 115
окремих виконавців робіт, 215
поштово-телеграфні, 60, 87, 191
Торгзіну, 234
торгівельні, 232
Контроль, 107, 131, 132
державний, 112, 113
за дотриманням законодавства про
релігійні культи, 353
за схоронністю хліба, 237
народний, 112, 164, 318
партійний, 112, 314, 361
робочий, 72
Конференції, 71, 93, 111, 119, 260, 284,
321, 330, 331, 333, 336, 344, 348,
350
архівістів, 292
безпартійних, 322, 325
викладачів, 265
виробничо-технічні, 164, 277
галузеві заводів Півдня, 179
глядацькі, 287
з питань медично-санітарного обслуговування, 254
загальнозаводські, 328
звітно-виборні, 191, 260, 284, 285,
294, 310, 318, 320, 326, 328, 329,
342, 344, 345, 347, 349, 350, 351
козацькі, 314
комсомольські, 322, 323, 324, 325
медичні, 365

по

музичного товариства, 285
наукові, 269, 290, 372
науково-практичні, 255, 292, 321
науково-творчі, 285
науково-технічні, 127, 196, 345,
346
партійні, 311, 312, 313, 316, 318,
321, 354
партійно-технічні, 318

народній освіті, 262
релігії, 353
по фізкультурі в Донбасі, 259
працівників Азовського басейну,
189
профспілок, 145, 164, 180, 186,
337, 338, 340, 343, 345
ради ветеранів, 351
радіослухачів, 296
раціоналізаторів і винахідників,
190, 346
республіканські, 266
робітничого правління, 51
страйкомів, 341
студентські наукові, 266, 269
технічні, 304
ударників, 179, 368, 371
установчі, 350, 351, 352
учительські, 263, 264
художників, 249
читацькі, 288, 293, 337
Кооперація, 92, 236, 312
військова, 100, 246
житлово-будівельна, 225
промислова, 134, 246, 314
робоча, 106, 108, 161, 236, 336
сільськогосподарська, 78, 81, 244,
250, 332
споживча, 245, 246, 311
торговельна, 230, 292, 312
Копальні, рудники, 49, 50, 57, 72, 73,
75, 77, 101, 111, 118, 124, 138, 143,
150, 179, 216, 218, 279, 330, 334,
336, 342, 367, 368
Корисні копалини, 146, 150, 154
Котлонагляд, 138, 146
Краєзнавство, 288, 358, 363, 367, 372,
393
Кредити, кредитування, 62, 93, 132,
133, 143, 159, 161, 193, 229, 230,
234, 244, 245, 263
Культура, 83, 90, 92, 213, 281, 282, 283,
294, 313, 316, 324, 388, 391, 392
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Культурно-масова,
культурно-просвітницька робота, 111, 128, 215,
221, 262, 265, 273, 275, 283, 310,
325, 329, 330, 333, 336, 337, 340,
351, 372
Купецтво, 45, 46
Куркульство, куркульські господарства, розкуркулювання, 72, 81, 82,
85, 92, 94, 114, 153, 193, 197, 313,
368
Курси
Вищі літературні, 356
гірничих десятників, 279
інженерно-будівельні, 333
марксизму-ленінізму, 280
маркшейдерські, 269
медсестер, 350
міліцейські, 123
партактиву, 280
підвищення кваліфікації, 269, 278
пропагандистів, 279
Листи передплатні, 389
Листівки, 74, 321, 368, 369, 373
Лікарська допомога, лікарські заклади, 44, 50, 59, 82, 85, 187, 253, 254,
255, 256, 258, 365, 377, 385, 387,
388
Лікарські рослини, 196, 386
Ліквідація неграмотності, 77, 80, 82,
87, 92, 98, 108, 122, 262, 264, 316,
330, 332, 336
Ліси, лісне господарство, лісництва,
44, 63, 114, 120, 194, 198, 199, 200,
204, 210, 211, 212, 331
Література, 262, 266, 281, 284, 292,
293, 295, 305, 342, 356, 360, 363,
372
Маєтки, 45, 75
Макіївка, сел. \f, 53
Маніфести, 43, 45, 46
Медицина, медицинське обслуговування, 43, 50, 134, 187, 253, 254,
258, 336, 338, 350, 351, 362, 385
Меліорація, 192, 197, 211
Метеорологія, 203, 304
Метрологія, 305
Мисливці, мислівські угіддя, 211, 349
Мистецтво, 283, 334, 372
балетне, 357

кіномистецтво, 281, 338
музичне, 388
театральне, 82, 282, 283, 285, 286,
287, 338, 357, 359
Митниця, 60, 67, 228, 229
Міжнародні зв’язки, співробітництво,
96, 97, 107, 125, 153, 238, 292, 304,
314, 321, 334, 337, 339, 353, 359,
365, 371
Міліція, 75, 77, 90, 100, 109, 111, 114,
115, 118, 120, 122, 124, 229, 290,
333
Міністерства, 304
автомобільного транспорту, 184,
185
вищої й середньої фахової освіти
СРСР і УРСР, 266
вищої освіти СРСР і УРСР, 275
внутрешніх справ, 43
вугільного будівництва УРСР, 214
вугільної промисловості СРСР та
УРСР, 135, 140, 241, 269
держконтролю СРСР, 112, 113
економіки України, 135
землеробства, 52
освіти СРСР і УРСР, 264, 277
сільського господарства, 277
соціального забезпечення, 309
шляхів сполучення, 59
юстиції, 115
Місцеве господарство, 215
Мітинги, 312, 318, 321, 325, 329, 338,
341, 352, 355, 363, 391, 392
Міщани, 45
Млини, 75, 80, 92, 159, 163, 228, 236,
243, 249, 252
Мобілізація, 105, 140, 189, 191, 195,
254, 313, 314, 343
Модернізація, 157, 161
Молодь, молодіжний рух, 260, 264,
265, 266, 269, 273, 281, 312, 313,
323, 324, 325, 326, 328, 329, 330,
350, 351, 368, 370
Монополія, 72, 77, 105, 227
Музеї, 77, 265, 282, 288, 348, 354, 356
Навчальні заклади, 65, 90, 98, 215,
260, 262, 265, 294, 312
Нагляд
газовий, 146
гірничий, 111
пожежний, 103
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прокурорський, 119
технічний, 148
Нагородження, присвоєння почесних
звань, 84, 85, 87, 120, 140, 144, 153,
157, 161, 181, 198, 199, 232, 233,
241, 254, 260, 264, 265, 313, 337,
347, 350, 354, 357, 358, 360, 362,
364, 371, 391
Надра, 73, 135, 144, 146
Наради, 49, 84, 102, 112, 113, 115, 126,
135, 144, 161, 163, 179, 186, 191,
194, 196, 205, 214, 225, 231, 243,
255, 256, 263, 265, 281, 282, 321,
323, 337, 345, 346, 348, 350, 358,
378
агітаційно-пропагандистські, 262
антирелігійні, 312
бібліотечні, 288
виробничі, 130, 139, 141, 144, 149,
161, 164, 179, 180, 181, 185, 200,
203, 205, 206, 207, 209, 217, 219,
220, 221, 222, 230, 232, 233, 234,
237, 240, 241, 243, 254, 259, 280,
281, 288, 289, 290, 292, 296, 310,
318, 334, 336, 338
виробничо-творчі, 296
виробничо-технічні, 146, 164, 211,
305
військові, 98, 314
дегустаційні, 159
директорів, 151, 198, 199, 233, 264,
275, 295
диспетчерські, 164
економічні, 77, 78, 81, 85, 238, 311
з питань медично-санітарного обслуговування, 254
залізничників, 187
землевпорядні, 192, 193
лікарів, 254, 258
методичні, 275, 278
механізаторів, 206, 337
молодих пісьменників, 356
науково-технічні, 202
партійно-господарського активу,
140
передовиків сільського господарства, 310, 354
по
вилученню приватних млинів, 228
експорту, 238
обміну досвідом, 223, 338
політосвітній роботі, 312
якості, 160

працівників
культури, 338
навчальних закладів міліції, 124
соцзабезпечення, 309
фінансових органів, 130
представників
гірничопромислових підприємств,
49
рудничних і заводських організацій, 136
прокурорського нагляду, 119
профспілок, 145, 330, 334
секретарів, 312, 326, 350
сільрад і КНС, 227
стахановців, 156, 318, 392
технічні, 135, 136, 137, 138, 141,
142, 143, 147, 149, 150, 153, 154,
155, 156, 159, 161, 180, 183, 185,
190, 201, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 245, 304, 305, 318
уповноважених, 49, 238
фізкультурно-спротивного активу,
260
хлібозаготівельників, 237
Народна освіта, 75, 77, 83, 87, 90, 92,
106, 110, 113, 262, 263, 264, 265,
266, 277, 312, 313, 320, 324, 328,
334, 363, 388, 391, 392
єврейська секція, 262
Народне господарство, 81, 83, 96, 110,
113, 126, 127, 128, 129, 136, 183,
292, 313, 314, 324, 346, 358
Народні комісаріати, 313
важкої промисловості, 113, 273
внутрішніх справ, 71, 77, 97, 113,
122, 123, 124, 125, 223, 313, 314,
324, 342
внутрішньої торгівлі, 236
державної безпеки, 313
земельних справ, 211
землеробства, 193, 194, 210, 251
зовнішньої торгівлі, 228, 229, 234,
238
іноземних справ, 97
місцевої промисловості, 103
оборони, 113
освіти, 262, 264, 275, 332
охорони здоров’я, 253
праці, 105, 148, 161, 229, 292, 306,
307
продовольства, 105, 130, 227, 236,
239, 245
робочо-селянської інспекції, 109
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соціального забезпечення, 308
торгівлі, 159, 228, 229, 230, 236,
244, 251, 252
фінансів, 129, 131, 133, 244
чорної металургії, 154
шляхів повідомлення, 189
шляхів сполучення, 187, 215
юстиції, 98, 122
Населені пункти, 224
Населенні пункти, 44, 61, 64, 75, 78,
79, 80, 82, 84, 85, 128, 137, 213, 227,
255, 294
Населення, 43, 49, 61, 66, 75, 76, 77,
78, 79, 82, 90, 92, 96, 97, 120, 127,
128, 151, 223, 307, 309, 310, 314,
381, 384, 387, 389
Наставництво, 157, 184
Наука, научна інформація, научна робота, 136, 157, 187, 196, 197, 198,
202, 203, 226, 266, 269, 288, 304,
313, 318, 324, 346, 361, 365, 366,
391
архівознавство, документознавство, 394
географія, 359
історія, 291, 294, 363, 394
педагогіка, 359
хімія, 361
Наукова організація праці, 135, 143,
151, 153, 157, 158, 160, 162, 164,
179, 180, 184, 187, 190, 191, 232
Наукові студентські товариства, 266,
269
Науково-дослідна робота, 135, 136,
153, 156, 179, 180, 196, 201, 216,
217, 218, 266, 269, 288, 304, 346,
361
Науково-технічний прогрес, 157, 200,
294
Націоналізація, 78, 80, 92, 105, 179,
190, 223
Національна політика, національні
рухи, 77, 90, 106, 292, 313
Національні меньшості, 82, 192, 262,
263, 311, 314, 316, 318, 322, 323,
325, 330
Недільники. Див. Суботники
НЕП, 77, 78, 85, 239
Нещасні випадки. Див. Травматизм
Нова техніка, 136, 138, 142, 144, 147,
150, 151, 153, 156, 159, 160, 161,
162, 164, 180, 181, 183, 185, 187,
191, 201, 206, 209, 216, 217, 222,

224, 225, 226, 232, 295, 305, 337, 338
Нормування, 71, 111, 139, 140, 154,
155, 158, 164, 179, 181, 226, 232,
233, 238, 259, 260, 279, 305, 308,
318, 372
Об’єднання, 137, 141, 145, 146, 150,
151, 152, 154, 156, 157, 158, 160,
161, 162, 163, 169, 170, 172, 183,
194, 195, 197, 198, 200, 202, 204,
206, 216, 219, 220, 226, 232, 234,
298
Обладнання
коксохімічне, 306
шахтне, 57, 81
Оборона, оборонна робота, 113, 142,
182, 313, 325, 348, 369, 376
Окупація, 126, 138, 141, 152, 162, 164,
179, 197, 199, 287, 290, 347, 367,
369, 370, 373, 390, 392
Олімпіади, 264, 265, 334
Опис
заводів і рудників, 53, 59, 179
округів, 309
порту, 190
Опіка, опікунство, 45, 47, 263, 309
Оренда
домобудівництв, 223
землі, 54, 57, 60, 69, 145
млинів, 80, 159
підприємств, 77, 78, 226, 243
приміщень, 79, 101, 382
шахт, 111, 197, 382
Ортскомендатури, 388
Освоєння цілинних земель, 84, 183,
199
Охорона
атмосферного повітря, 135, 255
дитинства, 263
елеваторів, млинів, складів, 236
збройна, 112, 318
лісів, 114, 210
мостів і залізниць, 188
пам’ятників історії й культури,
213, 282, 363
праці, 111, 136, 140, 153, 154, 157,
159, 180, 183, 187, 215, 216, 220,
222, 225, 227, 232, 238, 248, 295,
306, 318, 330, 337, 338, 342
природи, навколишнього середовища, 84, 85, 114, 146, 207, 224,
313, 348, 358
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протипожежна, 103, 112, 223
рибних запасів, 349
сторожева, 103
Охорона здоров’я, 75, 77, 83, 87, 90,
91, 92, 110, 113, 128, 187, 253, 254,
265, 313, 316, 324, 330, 334, 337,
338, 363, 365, 387, 393
Ощадні каси, 87, 132, 135
Палаци, будинки
відпочинку, 330
з’їздів, 362
культури, 338, 342
пологові, 388
торгівельні, 54
Пам’ятники
археології, 294
архітектури, 213, 282, 294
Звільненій Праці, 392
історії, 282, 294
культури, 213, 282, 294, 392
природи, 283
стратонавтам, 90
трудової слави й науково-технічного прогресу, 294
Пароплавство, 50, 189, 328
Партизанський рух, 95, 292, 314, 316,
358, 359, 366, 367, 368, 369, 380
Партії, партійні організації, 77, 105,
106, 107, 147, 179, 262, 291, 363
есерів, 70, 77
комуністична, 99, 113, 114, 243,
311, 312, 313, 314, 316, 320, 321,
354, 368, 369
меншовиків, 77
монархістів, 77
Праці, 321
Регіонів, 321
Рух, 321
соціал-демократична, 363, 368,
395
Паспорти
агрономічний, 356
аптек, 256
архіву, 289
виробничо-технічні, 154, 180
житлового фонду, 225
історичних пам’ятників, 283
коконів шовковичного шовкопряда, 206
моделей, 158
підприємств торгівлі, 232

племінних ферм, 205
санітарні, 255
ставків, 207
технічні, 240
фабрики, 180
шахт, 248
Пенсійне забезпечення, 66, 308, 309,
310, 354
Перебудова, 315, 316
Перевезення, 53, 60, 61, 72, 183, 184,
187, 188, 189, 190, 230, 235, 238
Передовий досвід, 44, 155, 156, 157,
160, 163, 179, 180, 181, 183, 187,
196, 198, 200, 205, 218, 220, 225,
232, 265, 337, 338, 345, 355
Передовики, новатори виробництва,
стахановці, 83, 140, 144, 156, 180,
186, 189, 198, 199, 217, 277, 310,
318, 326, 337, 352, 354, 368, 371,
392
Перейменування, 52, 61, 82, 84, 90,
210, 283
Перепис
безпритульних, 345
населення, 151, 308, 313, 381
членів КСМУ, 322
членів ЛКСМУ, 323
Переселення, переселенці, 84, 85, 87,
96, 113, 307, 313, 314
відселення із прифронтової зони,
314
Підприємства, 57, 68, 72, 73, 74, 76,
77, 81, 82, 84, 87, 90, 92, 97, 98, 103,
105, 108, 109, 113, 114, 119, 127,
128, 129, 130, 135, 136, 137, 140,
147, 149, 150, 151, 152, 153, 155,
158, 159, 161, 163, 164, 179, 180,
184, 185, 186, 214, 216, 221, 222,
232, 233, 234, 240, 284, 289, 291,
305, 308, 311, 316, 337, 338, 341,
346, 358, 371, 377, 384, 387, 390,
391
автопідприємства, 184
аптечні, 256
вугільні, 50, 110, 143, 146, 330,
368
вуглезбагачувальні, 127, 135
гірничопромислові, 49, 120
державні, 77, 81, 132
зв’язку, 191
іноземні, 131
іноземно-промислові, 131
коксохімічні, 368
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комерційні, 90
кооперативні, 132
кустарні, 131
металургійні, 110, 146, 368
місцевої промисловості, 110
молочної промисловості, 161
монопольні, 227
націоналізовані, 72, 78, 81, 111
побутового та комунального обслуговування, 113, 223, 224,
226
поліграфічні, 295
приватні, 72, 77, 81, 131
промислові, 43, 77, 80, 85, 92, 101,
107, 108, 128, 206, 211, 226, 234,
255, 269, 312, 313, 314, 391, 392
птахівницькі, 204
сільськогосподарські, 332
соляні, 304
торгівельні, 43, 75, 77, 80, 131, 230,
234, 240
хімічні, 146
Піклування, 47, 68
Піонерські організації. Див. Дитячі
рухи, організації
Планетарій, 288
Планування, 83, 143, 184, 198, 199,
213, 215, 216, 221, 224, 255, 284
Побут, побутове обслуговування, 43,
49, 50, 77, 84, 87, 106, 113, 161, 221,
224, 226, 238, 309, 351, 372
Повинності, 47, 55, 61, 75, 76, 80, 92,
129, 153
Повстання
збройне 1905 р., 291, 392
проти білогвардійців, 368
селян, 77
Податки, 43, 44, 73, 77, 92, 129, 130,
131, 163, 227, 228, 243, 246, 377, 380
військові, 54
державні, 192
натуральний, 105, 130, 181
прибуткові, 311
продовольчі, 80, 105, 115, 120, 130,
227, 311
сільськогосподарські, 107, 129,
133, 197
Події, 90, 100, 103, 119, 120, 122, 123,
188, 321
дорожньо-транспортні, 184
надзвичайні, 261
Позбавлення виборчих прав, 78, 79,
80, 82, 91, 92, 125

Позики, 82, 85, 92, 96, 129, 132, 135,
182, 193
Поліція, 47, 52, 376, 377, 381
Поміщики, поміщіцькі володіння, 45,
61, 63, 66, 72, 75, 368
Порти, 43, 60, 81, 189, 190, 235, 238,
249, 334
Поставки, 53, 54, 55, 57, 60, 104, 137,
142, 153, 157, 160, 161, 199, 208,
217, 234, 238, 240, 245, 250
Постачання, 49, 50, 51, 54, 70, 71, 73,
75, 76, 77, 78, 82, 96, 100, 101, 104,
105, 107, 123, 137, 142, 148, 149,
153, 154, 182, 188, 191, 215, 218,
227, 228, 229, 230, 231, 235, 236,
238, 239, 241, 243, 244, 251, 255,
256, 281, 292, 316, 332, 343, 363,
378
Правління, 50, 52, 57, 58, 60, 62, 68,
134, 155, 156, 158, 159, 179, 219,
229, 230, 245, 248, 249, 250, 251,
283, 284, 285, 310, 332, 345, 349,
350, 389
волосні, 47
галузеві, 346
держстраху, 133
духовне, 46, 66
жандармське, 47
комун, 279
намісницьке, 45, 48
організації товариства охорони
пам’ятників історії й культури,
294
профспілок, 338
УТЗС, 310
ЦПКП, 111
Прибуток, 45, 48, 50, 135, 157, 164,
234, 240, 246, 316
Приватизація
житлового фонду, 225
комунальної власності, 227
Присвоення почесних звань. Див. Нагородження
Пристав, 48, 51, 124
Програми, 44, 65, 102, 135, 138, 141,
143, 149, 157, 192, 196, 200, 224,
227, 238, 265, 266, 269, 275, 276,
277, 278, 279, 282, 283, 287, 292,
296, 307, 321, 341, 345, 353, 357,
361, 365, 372, 373, 388
Продовольство, 43, 44, 49, 57, 75, 77,
100, 104, 105, 113, 138, 154, 218,
227, 235, 318, 332, 384
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Продподатки. Див. Податки
Продрозверстка, 75, 77, 80, 92, 105,
227
Проектно-дослідницькі роботи, 136,
155, 214, 304
Прокуратура, 116, 119
військова, 361
губернська, 119
обласна, 119
Промисли соляні, 367
Промислова санітарія, 183, 254, 255,
330
Промисловість, 72, 77, 78, 85, 87, 90,
106, 107, 119, 136, 150, 217, 313,
324, 330, 359, 363, 367, 392
алебастрова, 334
будівельних матеріалів, 154
вугільна, 77, 82, 83, 90, 143, 216,
254, 313, 316, 324, 330
гірська, 304
залізнична, 127
коксохімічна, 337
легка, 78, 217
металургійна, 72, 82, 83, 217, 254,
313, 324, 334, 369
місцева, 164, 334
молочна, 161
м’ясна, 160
оборонна, 313
соляна, 336
харчова й смакова, 217, 334
цементна, 156
Професійно-технічне навчання, 180,
265, 279, 372
Профспілки, 57, 70, 74, 106, 162, 164,
187, 291, 292, 312, 313, 330, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 342, 343,
344, 345, 363, 366
Пункти
агітаційні, 281
заготівельні, 112, 236, 245, 251
хлібоприймальні, 237
Радгоспи, 84, 111, 113, 187, 193, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 206, 207,
208, 209, 332
Радіо. Див. Засоби масової інформації
Раціоналізація. Див. Винахідництво
та раціоналізація
Реабілітація, 310, 313, 361, 373
Ревізькі казки, 61

Ревкоми. Див. Комітети
Революції, 68, 355, 363, 368
1905-1907 рр., 359, 363, 367
1917 р., 291, 314, 363, 367, 368, 391,
392
Редакції, 293, 294, 296, 341
Редакційна колегія “Історії міст і сіл
Донецької області”, 294
Реконструкція, 81, 84, 113, 142, 152,
155, 179, 186, 196, 206, 213, 264,
281, 283, 304, 318, 336
Рекрути, 46
Рекрутський набір, 45, 46, 63
Релігія, церков, 66, 67, 68, 77, 79, 353
антирелігійні збори, атеїстична
пропоганда, 265, 312, 318, 326
вилучення церковного майна, 77,
79, 80, 82
відновлення церков, 213, 389
закриття церков, 77, 82, 90, 92,
119
служителі релігійних культів, 66,
67, 119, 131, 307, 353
списки, облік релігійних установ,
77, 79, 85, 119, 283, 353
споруди, майно церков, 66, 68, 80,
82, 85, 90, 262, 282, 354, 392
церковне братерство Свято-Преображенське, 65
церковне видання, 262
Репатриація, репатріанти, 84, 85, 87,
90, 124, 307
Репресії, репресовані, 110, 292, 352,
373
Реставрація, 213, 282, 283
Референдуми, 395
Реформа селянська 1861 р., 367
Рибні запаси, промисли, господарства, 114, 205, 245, 349
Ринки, 227, 229, 312, 384
Розкуркулювання. Див. Куркульство,
куркульські господарства
Розплідники, 198, 199, 206, 211
Розрізи
вугільні, 135
геологічні, 216
Рудники. Див. Копалині, рудники
Санаторії, курорти, 254, 255, 258, 332,
345
Санітарно-епідеміологічна служба,
255
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Селяни, 70, 75, 82, 85, 92, 107
Семінарії, 66
Сенат, 45, 48, 394
Синод, 66
Сільське господарство, 44, 77, 81, 83,
85, 92, 107, 119, 128, 193, 196, 197,
201, 208, 212, 217, 222, 250, 310,
312, 313, 324, 326, 332, 338, 348,
358, 391, 392
агрономія та агротехніка, 192, 193,
196, 197, 199, 201, 202, 203, 205,
208, 209, 313
агропромисловий комплекс, 195
бавовництво, 207, 208
бджільництво, 197, 198, 200
боротьба з сільськогосподарськими шкідниками, 196, 198, 204,
212, 348, 380
ветеринарія, 44, 102, 192, 193, 196,
198, 199, 205, 209, 382
виноградарство, 196, 198, 201
городництво, 227
забезпечення технікою, 197
заготівля і продаж сільськогосподарських продуктів, 160, 181,
196, 206, 227, 235, 239, 243
зоотехнія, 196, 204
конярство, 192, 208
овочівництво, 198
племінна справа, 192, 196, 205,
207, 209
посіви, посівні площі, 127, 196,
197, 198, 204, 208, 227, 251, 381
птахівництво, 200, 204, 205, 208, 250
рослинництво, 198, 199, 200, 208, 358
садівництво, 198, 208, 227
сільськогосподарські
компанії
(посівні, збиральні), 100, 113,
192, 193, 196, 207, 208, 244, 246,
311
тваринництво, 113, 192, 196, 197,
198, 199, 200, 204, 205, 208, 227,
358, 363
урожай, 45, 71, 113, 127, 130, 196,
197, 204, 227, 244, 324, 356, 363,
380, 381
хлібозаготівля, 92, 119, 129, 161,
193, 228, 229, 235, 236, 237, 245,
312, 314, 316, 384
шовківництво, 197, 206
Собівартість, 53, 135, 136, 139, 141,
142, 143, 144, 150, 155, 156, 157,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 184,

185, 205, 213, 216, 217, 218, 318,
330, 360
Соціалістичне змагання, ударництво,
90, 148, 150, 157, 162, 164, 180, 181,
185, 187, 234, 291, 324, 337, 340,
342, 356, 371, 392
Соціальне забезпечення, 75, 92, 308,
309, 310, 314
Спекуляція, 77, 98
Списки
агітаторів, 320
акціонерів, 52
артілей і кустарів, 90
безземельних і малоземельних селян, 75
біженців, 79, 97
білих офіцерів, 77, 98
вивезених на роботу в Німеччину,
316, 389
виключених з партії, 314, 316, 318,
320
військовополонених, 57, 58, 79, 97
власників крамниць, 43
волостей і сільських наказів, 61
іноземно-підданих, 78, 80, 82, 120,
125, 236
концентраційних таборів, 290
населених пунктів, 44, 75, 78, 79,
82, 85, 128, 192, 227
населення, 92
націоналізованих і денаціоналізованих домобудівництв, 223
націоналізованих підприємств, 72,
78
партизанів, розстріляних німецькими загарбниками, 314
позбавлених виборчих прав, 78,
79, 80, 91, 92, 125
релігійних громад, 77
репатрійованих, 87
розстріляних і замучених у Другу
світову війну, 389
стахановців, 318
учасників, ініціаторів страйків, 70
церков, 79, 82
членів ревкомів, 75, 76
шахт, 140
Спілки
будівельників, 333
военнокалічних, 101
гірників, 279, 330
гірничопромисловників, 49
євангельських християн, 354
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журналістів, 364
китайських робітників, 77
композиторів, 283
кооперативні, 82, 248, 250
молодіжні. Див. Комсомол
письменників, 284
південноросійських елінців, 78
Південноросійських колоністів і громадян Німеччини, 78
риболовів і ріболовних колгоспів,
249
театральних діячів, 285
художників, 284
Стан губерній, повітів, округів, населенних пунктів
географічний, 78, 81, 309
економічний, 71, 75, 77, 78, 81,
106, 126, 309, 311, 324, 367
політичний, 71, 75, 77, 78, 80, 81,
102, 106, 227, 309, 311, 314, 324
Стандарти, стандартизація, 139, 157,
180, 304, 305
Станції
дослідні, 196, 201, 202
залізничні, 104, 187, 371
інкубаторно-птахівницькі, 204
лісозахисна, 211
машинно-дорожні, 187
машинно-тракторні, 193, 196, 206
метеорологічні, 304
науково-дослідна, 304
нормативно-дослідницька, 305
радіо, 304
ремонтно-технічні, 206
рентгенівська, 386
рятувальні, 149
санітарні, 254, 386
селекційні, 202
сортовипробувальні, 203
телефонна, 191
Чорнобильська атомна, 84
юних
натуралістів, 264
туристів, 264
Статистика, 127, 308, 322, 324
Стахановці, стаханівський рух. Див.
Передовики, новатори виробництва, стахановці
Страйки, страйковий рух та вимоги,
49, 50, 70, 72, 77, 82, 106, 124, 291,
313, 341, 367
Страхування, 53, 60, 132, 133, 134,
215, 306, 307, 337, 343

Суботники, недільники, 85, 314
Суди, 96, 123
Верховний СРСР, 116, 117
громадські, 233
дисциплінарні, 101, 118, 332
земські, 48, 67
лінійні, 117
народні, 114, 115, 117, 227
обласні, 115
окружні, 92, 117, 119
повітові, 45, 48, 67
товариські, 315, 352
Судові виконавці, 115
Судові процеси над “провокаторами”
і “контрреволюціонерами”, 392
Схеми
гірничних робіт, 382
планування садибних центрів, 198
протизахисних і берегозахисних
робіт на узберіжжі Азовського
моря, 224
сівозмін, 198
телефонної мережі й залізниць
Юзівського повіту, 100
технологічні, 361
хімічних заводів, 215
Сходи сільскі, 44, 47, 61, 69, 92, 195
Табори
виправні, 115
військовополонених, 290, 376, 389
концентраційні, 290
піонерські, 328, 337, 338, 342
Телеграф. Див. Зв’язок, пошта, телеграф
Техніка безпеки, 136, 138, 140, 144,
146, 147, 148, 151, 152, 153, 154,
155, 158, 159, 179, 180, 181, 183,
187, 207, 216, 221, 222, 224, 227,
232, 241, 248, 295, 305, 307, 337,
342
Технікуми, 90, 273, 312, 314, 330, 333
Технічне обслуговування, 206
Технічний прогрес, 316, 346
Технічні умови, 136, 157, 164, 182
Технологія, 157, 160, 162, 183, 220,
225, 233, 237, 361
Товариства
“Геть неграмотність, 334
“Культзмичка”, 325
“Ларьок”, 229
“Навантаження”, 235
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“Промвугілля”, 378
акціонерні, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
57, 58, 69, 82, 101, 179, 227, 230,
236, 252, 355, 367, 368
анонімні, 51
винахідників, 346, 347
військовополоненних, 70
військово-споживчі, 246, 333
географічні, 359
глухонімих, 310
Друзі дітей, 345
Знання, 350
культурно-просвітні, 77
Міжнародне допомоги жертвам
революції, 330
науково-технічні, 305, 338
науково-фармацевтичні, 256
нафтові, 68
охорони пам’ятників історії і культури, 363
пайові, 53, 229
по спільній обробці землі, 193
релігійні, 82, 353
селянської взаємодопомоги, 195
сільськогосподарські з обмеженою
відповідальністю, 209
сліпих, 310
споживачів рудників, 245
спортивні, 259, 260, 338
сприяння
армії, авіації та флоту, 347
жертвам інтервенції, 96
ліквідації неграмотності, 82
стоматологів, 258
тверезості, 67
торговельні, 49, 68, 230
хімічні, 361
художників, 249
Червоного Хреста, 95, 311, 350
Торгівля, 45, 72, 83, 87, 90, 91, 107,
181, 228, 229, 230, 232, 234, 236,
237, 246, 312, 384
Травматизм, 57, 58, 137, 142, 143, 144,
145, 147, 148, 149, 150, 155, 156,
159, 162, 181, 182, 219, 221, 222,
224, 225, 265, 337, 338, 342, 372
Транспорт, 43, 70, 71, 83, 84, 119, 127,
321, 358
автомобільний, 82, 84, 128, 183,
184, 185, 186, 219
гужовий, 82
залізничий, 50, 187
залізничний, 49, 50, 57, 59, 60, 100,

110, 111, 186, 188, 189, 191, 218,
321
морський та річний, 189, 190
Трести, 126, 139, 140, 142, 145, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 156, 158,
159, 185, 197, 198, 199, 205, 214,
216, 217, 222, 227, 236, 238, 330,
336, 378
Трибунали, 77, 114, 115, 116, 122
Туризм, 261, 338
Увічнення пам’яті, 69, 81, 324, 351
Українізація, 77, 81, 82, 85, 90, 106,
107, 312, 313, 316
Умови
житло-побутові, 142
культурно-побутові, 214
праці, 335
Університети, 90, 259, 266, 361
“Пам’ятники розповідають”, 294
“Природа”, 349
вечерні робочі, 81
культури, 283, 338, 350
товариства “Знання”, 350
Управи, 376
благочиння, 67
земельні, 380, 381
земські, 44, 195, 393
міські, 43, 70, 374, 380, 384, 385,
386, 387, 388
повітові, 44, 393
продовольчі, 384
районі, 374, 381, 388
селищні, 374
сільські, 374, 381
Управління, 152, 154, 156, 158, 159,
161, 183, 186, 191, 213, 214, 216,
217, 218, 222, 230, 239
“Центросоюза”, 235
автомобільного транспорту, 183
автотранспортне, 184
агітпунктів, 280
акцизне, 61
аптечні, 256
артилерійське, 53, 54
архівні, 289
будівельні, 222
видавництва, 292
військового округу, 372
військової промисловості, 106
військово-сторожової
охорони,
103
1103

з

військово-трудових загонів, 102
внутрішніх справ, 362
геологорозвідувальне, 148
гірничорятувальних й іспитових
станцій, 149
губернське, 44
державного страхування, 134
державної хлібної інспекції, 237
Держтрудощадкас, 132, 135
жандармське, 368
житлове, 225
житлового господарства, 225
евакуації населення, 97
нагляду за безпечним веденням
робіт у промисловості й гірничному нагляді, 146
охорони державних таємниць у
пресі, 296
залізниць, 59, 186, 188, 189
земельні, 192, 194, 216, 304, 380
кінофікації, 281
коменданта, 100
комунального господарства, 223
кораблебудування, 68
культури, 282, 286
лісів, 210, 332
магістральних газопроводів, 150
матеріально-технічного постачання, 239, 240
меліорації, 207
митні, 228
міліції, 74, 100, 120, 122, 123, 188,
229
місцеве, 69
місцевої промисловості, 163
морським транспортом, 190
намісницьке, 67
окружного інженера, 214, 215
охорони
залізничних станцій, 124
навколишнього природного середовища, 114
по заготівлях і постачанню паливом, 238
політичні, 321, 372
постачання й збуту, 240
поштово-телеграфні, 191
православної церкви, 353
праці, 307
протиповітряної оборони, 103
протипожежної команди, 103
профтехосвіти, 265

у

робіт Маріупольського порту, 60
сільского господарства, 196
статистичне, 128

справах друку, 295
справах мисливського господарства, 212
хлібопродуктів, 237
Уряд, 316, 354
радянський, 70, 394
Тимчасовий, 47, 70, 71, 393, 395
України, 71, 72, 394
царський, 77, 192, 393
Урядники, 52, 53
Училища, 65, 67, 275
братерські, 67
дворянські, 45
духовні, 66
медичні, 254
народні, 45
педагогічні, 263, 264
професійно-технічні, 265, 275, 355
ремісничні, 265
сільські професійно-технічні, 265
хореографічні, 357
Фабрики, 120, 157, 215
взуттєві, 158, 182, 335
збагачувальні, 141
іграшок, 180
камвольно-прядильна, 180
кондитерські, 163
макаронні, 90, 181
олівцеві, 334
птахофабрики, 205
сукняна, 158
Фестивалі, 281, 283, 324
Фізкультура та спорт, 259, 260, 261,
265, 276, 310, 326, 328, 337, 338,
391, 392
Фінанси, фінансування, 44, 52, 62, 65,
70, 76, 101, 109, 113, 123, 129, 131,
132, 134, 137, 148, 149, 152, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 164, 182,
183, 191, 194, 197, 199, 203, 210,
211, 214, 215, 216, 220, 225, 227,
232, 238, 240, 241, 243, 258, 260,
261, 262, 266, 279, 281, 292, 293,
296, 306, 314, 315, 316, 324, 325,
326, 330, 335, 337, 340, 342, 343,
344, 349, 350, 353, 354, 377, 379,
384, 385, 386, 387, 389
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Фірми, 54
іноземні, 53, 68, 153, 238
торговельні, 50
Фонди
“Соціальний захист”, 350
архівні, 290, 291
бідноти, 251
житлові, 126, 213, 225
земельні, 194, 196, 200, 209, 211
лісові, 194, 210, 211
літературні, 285
Миру, 365
музейні, 282
посівні, 380
хлібні, 236
Фотографії, фотодокументи, 69, 294,
341, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 370, 371, 372, 373, 392
Характеристики
техніко-економічні, 187, 308
технічні, 225
Художники, 249, 284, 285, 293, 391
Цензура, 61
Центральне правління кам’яновугільної промисловості (ЦПКП), 77,
138, 139, 149, 218, 238, 330
Центри соціальних служб, 282
Церкви. Див. Релігія, відділення церкви від держави
Цирк, 287
Ціни, ціноутворення, 43, 44, 46, 51,
59, 60, 61, 67, 68, 83, 105, 108, 129,
135, 143, 149, 151, 153, 154, 159,
181, 210, 215, 227, 228, 229, 230,
232, 236, 245, 252, 380, 381
Частини особливого призначення, 98,
102, 311
Червона гвардія, червоногвардійці,
70, 71, 95
Червоноармійці, 98, 100, 101, 102, 104,
105, 191, 246, 306
Чистка
комсомолу, 323, 324
особового складу органів міліції
та карного розшуку, 311

радянського та партійного апаратів, 107, 114, 229, 313, 314,
316, 318, 320
Шахти, шахтоуправління, рудоуправління, 53, 57, 77, 81, 90, 101, 107,
111, 135, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 149, 150, 214, 216,
248, 304, 314, 316, 326, 330, 334,
341, 343, 355, 365, 367, 369, 378,
389, 391
Шефство, шефська робота, 90, 93, 187,
222, 281, 284, 316, 323, 330
над комсомолом, 325
політв’язнями Польщі, 325
промисловим підприємствам, 206
сільським господарством, колгоспами і радгоспами, 338
Червоною армією та флотом, 98,
325, 337
школами, 218, 326, 328
Школи, 43, 44, 50, 67, 80, 82, 85, 92,
128, 160, 259, 263, 264, 265, 277,
279, 330, 332, 334, 350, 359, 388
автомобільні, 347
вечірні, 336
Віщої електрики, 367
гірничопромислові, 265
єврейска трудова, 262
загальноосвітні, 264, 265, 277
інструкторів і монтерів гірничорятувальної й іспитової справи,
149
комуністичної праці, 340
ліквідації неграмотності, 264
морехідні, 276
музичні, 282

національні, 262
парафіяні, 66, 68
партійно-радянські, 279, 320, 366
передового досвіду, 179, 265
професійні, 265
робочої й сільської молоді, 264
сільськогосподарські, 280
спортивні, 260, 276
трудові, 277
ФЗН, 265
фізвиховання, 264
Штаби
“Комсомольський
прожектор”,
328, 329
армії Махно, 77
військово-революційні, 71
військово-санітарних установ, 102
Донецької дивізії військ, 98
Донецької трудової армії, 100, 111,
218
партизанського руху, 369
Південно-Західного фронту, 316
пожежної й сторожової охорони,
103
частин особливого призначення, 102
Червоної гвардії, 70, 71
Юзівської бойової ділянки, 100
Ювілеї, свята, 84, 164, 203, 259, 283,
284, 292, 353, 356, 357, 360, 361,
364, 365, 391
Якість, 68, 139, 140, 142, 144, 154,
157, 163, 181, 202, 211, 220, 234,
236, 237, 239, 241, 318
Ярмарки, 46, 206

Список скорочень
АРА
АУ
ВДНГ
ВКП(б)
ВНДІВЕ

– американська робітнича асоціація
– архівне управління
– виставка досягнень народного господарства
– Всеросійська комуністична партія (більшовиків)
– Всесоюзний науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухово-захисного й рудничного електроустаткування
ВНДІвторкольормет
– Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут
вторинних кольорових металів
ВНДІМС
– Всесоюзний науково-дослідний інститут маркшейдер
ської справи
ВНДІпідземгаз
– Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут по підземній газифікації вугілля
ВНДІсіль
– Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної про
мисловості
ВНК
– Всеросійська надзвичайна комісія
ВОДРА
– Всеукраїнське об’єднання державних робітничих артілей
ВРНГ
– Вища Рада народного Господарства
ВСО
– військово-сторожова охорона
Вукосоюз
– Всеукраїнський кооперативний союз
ВУСЄХ
– Всеукраїнський союз євангельських християн
ВУЦВК
– Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦВК
– Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦРПС
– Всеросійська Центральна Рада Професіональних Спілок
ГАУ
– Головне архівне управління
ДАФ
– Державний архівний фонд
ДВІВ
– Державне військове видавництво
ДПУ
– Державне політичне управління
ДонВГІ
– Донецький науково-дослідний вугільний інститут
Донгубвідділ “Всепрацземлісу” – Донецький губернський відділ Всеросійської
спілки працівників землі та лісу
Донгубвідділ ВСГ
– Донецький губернський відділ Всеросійського спілки гірників
ДонНДГРІ
– Донецький науково-дослідного гірничорудний інститут
ДонНДІчормет
– Донецький науково-дослідний інститут чорної металургії
ДРЕС
– Державна районна електростанція
ДСТ
– добровільні спортивні товариства
ДТСААФ
– добровільне товариство сприяння армії, авіації й флоту
ДТСАВ
– добровільне товариство сприяння авіації
ДТСАРМ
– добровільне товариство сприяння армії
ДТСФЛОТ
– добровільне товариство сприяння флоту
КК
– контрольна комісія
КНС
– комітет незаможних селян
КПРС
– Комуністична партія Радянського Союзу
КП(б)У
– Комуністична партія більшовиків України
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КПУ		
КСМУ		
КСП		
ЛКСМУ		
ЛПУ		
м.		
МакНДІ		
МВП		
МВС		
міськ. КК-РСІ		
МППО		
МТС		
НДІптмаш		
НЕП		
НКВС		
НКДБ		
НК		
НКМП		
НТТ		
НКШС		
обком КПУ		
обком ЛКСМУ		
Обленерго		
облрада ВТВР		
ООН		
окр. КК-РСІ		
ППК		
ППО		
Промбанк		
ПромбудНДІпроект
рай. КК-РСІ		
райкоми		
РАТАУ		
РКІ		
РКП(б)		
РМ		
РНК		
РТС		
с.		
сел.		
СПУ		
СТОВ		
ТЧХ		
УВС		
УДБ		
УДКП		
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– Комуністична партія України
– Комуністична спілка молоді України
– Колективне сільськогосподарське підприємство
– Ленінська Комуністична спілка молоді України
– Ліберальна партія України
– місто
– Макіївський науково-дослідний інститут
– Міністерство Вугільної промисловості
– Міністерство внутрішніх справ
– міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції
– місцева протиповітряна оборона
– машино-тракторні станції
– науково-дослідний проектний технологічний інститут
машинобудування
– нова економічна політика
– Народний комісаріат внутрішніх справ
– Народний комісаріат державної безпеки
– народний контроль
– Народний комісаріат місцевої промисловості
– науково-технічне товариство
– Народний комісаріат шляхів сполучення
– обласний комітет комуністичної партії України
– обласний комітет комсомолу України
– обласне енергоуправління
– обласна рада Всесоюзного товариства винахідників і
раціоналізаторів
– Організація Об’єднаних Націй
– окружні контрольні комісії – робітничо-селянські інспекції
– протипожежна команда
– протиповітряна оборона
– Промисловий банк
– Донецький державний проектний і науково-дослідний
інститут
– районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції
– районні комітети комуністичної партії
– радіотелеграфне агентство України
– робітничо-селянська інспекція
– Російська комуністична партія більшовиків
– Рада Міністрів
– Рада Народних Комісарів
– ремонтно-технічні станції
– село
– селище
– Соціалістична партія України
– Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
– товариство Червоного Хреста
– управління внутрішніх справ
– управління державної безпеки
– Управління державної кам’яновугільної промисловості

УТЗГ
УТЗС
УТМР
ФЗН
ЦАУ
ЦВК
ЦКВСГ
ЦКК
ЦНДМБ
ЦПКП
ЦСУ
ЧОП

– Українське товариство забезпечення глухонімих
– Українське товариство забезпечення сліпих
– Українське товариство мисливців і рибалок
– фабрично-заводське навчання
– Центральне архівне управління
– Центральний виконавчий комітет
– Центральний Комітет Всеросійської спілки гірників
– Центральна Контрольна комісія
– Центральне науково-дослідне маркшейдерське бюро
– Центральне правління кам’яновугільної промисловості
– Центральне статистичне управління
– частина особового призначення

Науково-довідкове видання
Архівні зібрання України
Путівники

Державний архів
Донецької області
ПУТІВНИК
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