
Події в житті міста Вугледара Донецької області: 

2014-2015 роки 

 

 «Вугледар – мала частка Донбасу! Ми любимо своє місто, свій 

прославлений шахтарський край. Це наша Батьківщина. Ми закликаємо 

зберігати мир і спокій, утримуватися від будь-яких нерозумних вчинків. Ми 

повинні пам'ятати свою історію, написану подвигами наших батьків і дідів. 

Ми повинні думати про майбутнє наших дітей і онуків. Ненависть, чвари і 

ворожнеча не принесуть добра і миру ані нашій землі, ані нашим сім'ям. 

Давайте ж слухати і чути одне одного. Давайте ж спільними зусиллями 

працювати на благо рідного міста, рідного краю. Ми – за процвітаючий і 

сильний Донбас, за стабільність і безпеку на нашій землі, за квітучу єдину 

Україну!» – з цими словами звернувся міський голова до мешканців міста 

Вугледара після подій у м. Києві в 2013 році. 

 Наше місто Вугледар жило і живе звичайним життям, тому що нас не 

торкнулася війна в плані руйнувань, смертей. Але події тих років змінили 

мирний ритм життя нашого міста. 

 У 2014 році до нас почали з’їжджатися люди за допомогою із зони 

АТО. На засіданні постійної міської комісії обговорювали інформацію, що 

склалася в місті, у зв'язку з масовим прибуттям вимушених переселенців із 

сусідніх міст зони проведення АТО. Створили робочу групу для розв’язання 

соціально-побутових проблем громадян, які переміщуються з тимчасово 

окупованих міст та районів. Було прийнято рішення про створення в місті 

Вугледарі пункту тимчасового перебування для даної категорії осіб. 

Незважаючи на обмеженість можливостей для організації такого роду 

пунктів у місті, Вугледар не зміг стояти осторонь від людських проблем. 

Базою для розміщення пункту було визначено приміщення дитячо-юнацької 

спортивної школи як найбільш пристосованого для житла і надання екстреної 

допомоги переселенцям (наявність вільних приміщень, водопостачання, 

каналізації, душових, можливість цілодобового доступу і т.д.). Крім того, 

поруч, у будівлі загальноосвітньої школи № 3 на базі шкільної їдальні, була 

можливість організації гарячого харчування. 

 Центральною міською лікарнею були надані ліжка, проведені 

організаційні заходи щодо збору гуманітарної допомоги, забезпечення 

найнеобхіднішим та гарячим харчуванням. Матері з новонародженими 

дітьми були розміщені в дитячому відділенні міської лікарні. 

Організували медичне обслуговування переміщених громадян та 

надали першу медичну допомогу. Забезпечували тимчасовий пункт 

необхідними медикаментами, доставляли хворих до лікувального закладу, 

надавали психологічну підтримку. 

 Дуже багато людей були розселені в квартирах жителів міста, вільних 

дачах та інших пристосованих місцях. У цій ситуації вугледарці відразу 

відгукнулися на заклик про допомогу. Люди приносили постільну білизну, 

ковдри, подушки, одяг, посуд, продукти харчування, засоби гігієни, іграшки 

для дітей, ліки та багато іншого. 



 На базі Вугледарського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді створили Оперативний штаб з приймання, розміщення, 

організації харчування та надання гуманітарної допомоги переселенцям із 

зони АТО. Протягом 2014-2015 років до міста Вугледара надходила 

гуманітарна допомога для осіб з числа вимушених переселенців від 

Організації “Червоний хрест”, ВБО “Український фонд” “Благополуччя 

дітей”, Благодійного фонду Ріната Ахметова “Допоможемо”, “Юнісеф”, 

Управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 

облдержадміністрації, представників Чеської гуманітарної організації 

“Людина в біді”. 

Жителі нашого міста не байдужі до чужої біди, тим більше, що біда ця 

– наша спільна, стосується кожного жителя Донбасу! 
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