
Архівний відділ Костянтинівської міської ради 

 

Історична довідка 

Костянтинівський міський архів створено у 1932 році. До початку 

ІІ Світової війни в Костянтинівському міському архіві на зберіганні 

знаходилось 7250 од. зб. за 1918-1939 рр. За часів окупації міста більшу 

частину документів втрачено. Костянтинівський міський архів відновив свою 

діяльність у 1944 році. Завідувачем архіву призначено Архіпцева Георгія 

Фомича. Архів мав робочу кімнату площею 6 кв. м. Документи зберігались у 

шафах.  

У 1973 році архів переведено в приміщення виконкому міської ради. 

Виділено дві кімнати: робочий кабінет та архівосховище. Завідувачем 

міського архіву призначено Пономаренко Тетяну Іванівну. В архівосховищі 

встановлено металеві стелажі, придбано картонаж. Завідувачем проводилася 

робота з упорядкування документів. За короткий час упорядковано документи 

18 установ та прийнято на зберігання.  

Вагомий внесок у розвиток архівної справи внесено завідувачем 

міського архіву Картамишевою Ніною Кузьмівною. Вона проводила навчання 

працівників відомчих архівів, надавала практичну і методичну допомогу з 

упорядкування документів, підготовки їх до передавання на державне 

зберігання. На заводах «Укрцинк», «Склоробів ім. 13-ти розстріляних 

робітників», «Фрунзе», хімічному заводі тощо читалися лекції на теми: 

«Архіви – документальна пам`ять народу», «Архіви і сучасність», «Документи 

архіву розповідають». Активізувалася робота зі ЗМІ. У міськрайонній газеті 

«Знамя індустрії» друкувалися статті з архівної тематики: «Документ з архіву» 

про злодіяння під час окупації міста (1941-1943 рр.), «Хранилище 

свидетельств ушедших будней», нариси про стан зберігання документів на 

підприємствах і установах міста, про проблеми розвитку архівної справи в 

місті. Архів проводив огляди відомчих архівів. За участь в обласному огляді – 

конкурсі серед архівів області міський 

архів нагороджений грамотою за 

зразковий опис документів виконкому 

міської ради. 

Активно проводилася робота з 

виявлення і збирання документів про 

Другу світову війну, про місця 

воїнських поховань, жертв терору і 

масових репресій. Архів плідно 

працював з обласною редакцією 

«Книги пам`яті України» в збиранні 

інформації з уточнення хронології 

подій окупації міста Костянтинівки 

(1992 рік). 

У 1995 році прийнято колекцію 

матеріалів з історії міста Костянтинівки 



від голови Ради ветеранів війни і праці Бражник Є.І.: альбоми зі статтями про 

історію міста, його соціально-економічний розвиток, бойові і трудові подвиги 

костянтинівців під час війни. Прийнято газетний фонд редакції міськрайонної 

газети «Знамя індустрії» – 68 підшивок газет від місцевого краєзнавця, 

доцента, кандидата 

історичних наук 

Бондаря В.П. 

У 2002 році 

державний міський архів 

отримав статус архівного 

відділу Костянтинівської 

міської ради. При 

архівному відділі створено 

структурний підрозділ для 

приймання документів 

ліквідованих підприємств 

міста. Введено в штат 

архівного відділу одиницю 

інспектора з підготовки і 

видачі довідок громадянам 

за документами 

ліквідованих підприємств. 

 

 

 

У грудні 2012 року колектив архівного відділу Костянтинівської міської 

ради нагороджено Подякою державного архіву Донецької області з нагоди Дня 

архівних установ. 

 

Обсяг фондів 

20 фондів НАФ – 5745 од. зб. управлінської документації за 1946-

2015 роки. 

14 фондів аудіовізуальних документів: 

11 фондів фотодокументів – 217 од. зб. за 1977-2013 роки, у тому числі 

6 фотоальбомів – 137 од. обл., за 1977-1989 роки з історій підприємств та 

установ міста; 

3 фонди відеодокументів – 20 од. зб. за 2000-2014 роки; 

218 фондів – 15897 од. зб. документів з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованих підприємств, установ та організацій міста за 1943-

2016 роки. 

 

 

 

 

 

Начальник  відділу - Швиндя Н. А. 



Керівники архівного відділу Костянтинівської міської ради: 

 

1937- 1944   Оніпко 

1944    Архіпцев Георгій Фомич 

1944-1950   Іванченко Олександра Герасимівна 

1950-1951   Горнєва Софія Володимирівна 

1951-1954   Гордєєва О.В. 

1954-1974   Пономаренко Тетяна Іванівна 

1974-1975   Семенова Валентина Іванівна 

1976-1977   Стусенко Тамара Олексіївна 

1977-1978   Назарова Людмила Афанасіївна 

1979-1980   Тютюник Станіслав Михайлович 

1981-2007   Картамишева Ніна Кузьмівна 

2007-2010   Любач Ірина Віталіївна 

2010-    Швиндя Наталія Анатоліївна 
 


