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Події 2013 року на Майдані у Києві, за 

якими слідкував увесь світ, не залишили 

байдужими і мешканців Маріуполя, тому що 

стосувалися всіх громадян України.  

Маріупольці сподівалися, що у нашому 

місті не виникнуть подібні конфлікти. Місто 

Маріуполь – це багатонаціональне місто, де 

йде світло від посмішок, квітів та гарного 

настрою. Місто завжди існувало у мирі та 

злагоді.  

Перші мітинги у м. Маріуполі почалися 

у січні 2014 року. 24 січня 2014 року відбувся 

численний мітинг у центрі міста, на якому 

присутні різко засудили дії, що призвели до 

подій у Києві та західних областях України. 

На мітингу виступили міський голова, депутати міської ради, ректор 

Приазовського державного технічного університету, представники громадських 

ветеранських організацій. Результатом мітингу стало прийняття звернення до 

Президента України з проханням зберегти Україну як єдину цілісну державу, 

яке підтримали тисячі маріупольців, присутніх на мітингу.  

Наступного дня відбулися ще 2 мітинги, один – прихильників Майдану, 

другий – його противників.  

Прихильники Майдану виступили з різкою критикою Президента 

України, дій міліції стосовно «мирних» демонстрантів. На мітингу прозвучали 

лозунги «Слава героям!» та «Україна понад усе!». По різним оцінкам, на площі 

були присутні до 500 мітингувальників.  

Противники Майдану виступали проти безладу та розколу країни, на 

підтримку правоохоронних органів, які відповідно до даної ними присяги 

виконують свій обов’язок з охорони громадського порядку. Маріупольці 

тримали плакати з написами «Ні кровопролиттю!», «Ні безладу!», «Так 

законності!», «Так Конституції!».  

Під час акцій конфліктних ситуацій не виникало. Маріупольська міліція 

забезпечувала правопорядок.  

Незважаючи на те, що ситуація у Києві загострювалася, місто жило у 

звичайному ритмі, працювали металургійні комбінати, підприємства, установи 

та організації.  

У березні 2014 року відбулися численні мітинги. На одному з них 

комуністи проводили зустріч з виборцями.  

Інший мітинг на підтримку єдиної України відбувся за участю міських 

партій «УДАР» та «Батьківщина». Мітингувальники виступили проти введення 

на територію України російських військ, що призведе до збільшення 



кровопролиття. На мітингу були присутні мешканці, які висловлювали своє 

негативне ставлення до Майдану. Працівники міліції оперативно реагували на 

осередки конфліктів, які виникали час від часу.  

Захоплення будівлі Маріупольської міської ради сталося у квітні 

2014 року. За дорученням міського голови відділи та служби міської ради були 

розміщені у приміщеннях районних адміністрацій, лікувальних закладів,              

ТОВ «Торговий флот Донбасу», ПК «Молодіжний», міського шахового клубу 

тощо.  

День Перемоги 9 травня для Маріуполя перетворився на день трагедії, під 

час якої від куль та уламків снарядів загинули та були поранені десятки 

працівників міліції та мирних городян. За офіційними даними у цей день у 

Маріуполі загинуло 11 чоловік. Також було зруйновано та спалено будівлю 

міського управління внутрішніх справ.  

Версій цих подій багато, але це не зможе повернути життя тим, хто став 

випадковою жертвою кулі: чоловік, який вийшов вигуляти собаку, власник 

магазину, який закривав свою торгову точку, небайдужий чоловік, що 

намагався допомоги пораненому журналісту.  

У січні 2015 року сталася ще одна трагедія, яка сколихнула увесь світ. 

Вранці у суботу 24 січня мікрорайон «Східний», розташований в 

Орджонікідзевському районі Маріуполя, було обстріляно з установок ракетних 

систем залпового вогню. За офіційними даними у результаті обстрілу загинуло 

більше 30 осіб, серед яких були діти. Крім того, до лікарень міста було 

доставлено близько ста поранених мирних громадян. На місці обстрілу 

працювала 21 бригада «швидкої допомоги».  

Через велику кількість пошкоджень комунікацій житловий масив, де 

мешкає близько 36 тисяч мешканців, залишився без електроенергії, газу, води 

та опалення. Керівництво міста, комунальні служби вживали дієвих заходів для 

відновлення життєдіяльності району.  

Усього від обстрілу постраждали 55 багатоквартирних будинків та не 

менше 15 приватних, 5 з яких вигоріли повністю.  

Неможливо описати горе людей, які лишилися в одну мить не тільки 

житла та якихось матеріальних цінностей, але і втратили своїх рідних та 

близьких.  

Цей цинічний злочин – обстріл терористами мирних кварталів, де немає 

військових підрозділів та техніки, не може мати жодних виправдань.  

У зв’язку з цією трагічною подією в Україні було оголошено «день 

жалоби». Відповідний указ №30/215 Президент П.Порошенко підписав у ніч на 

неділю 25 січня 2015 року. Міський голова Ю. Хотлубей оголосив 26 та 

27 січня додатковими «днями жалоби» за загиблими під час обстрілу 

мікрорайону «Східний».  

У січні та лютому 2015 року селище Сартана піддавалося масивним 

артобстрілам, у результаті було зруйновано більше 30 житлових будинків. 

Снаряди потрапляли на земельні ділянки селищ Талаківка, Старий Крим.                   

Під час цих обстрілів мешканці селищ не зазнали поранень, загиблих не було. 

Але під час обстрілу у жовтні 2014 року, коли снаряд розірвався серед 



мешканців селища, які поверталися з похорон, 7 чоловік загинуло, 18 зазнали 

тяжких поранень.  

Важко описати словами усі переживання. Для мешканців селища і в 

цілому для Маріуполя  те, що сталося – велика трагедія.  

Після усіх цих кривавих подій 2014-2015 років багато мешканців 

Маріуполя стали покидати місто.  

Події 2014-2015 років на роботу архівного відділу міської ради не 

вплинули у зв’язку з тим, що архівний відділ розташований в окремому 

приміщенні, яке не захоплювалося та не зазнало пошкоджень.  

Між тим, на території архівного відділу тимчасово було розміщено 

управління персоналу міської ради, яке займало кабінет начальника архівного 

відділу та кімнату біля архівосховища №2 КУ «Трудовий архів м. Маріуполя».  

У зв’язку з тим, що у 2015 році селища Старий Крим та Сартана 

підверглися неодноразовим обстрілам, архівним відділом міської ради було 

вжито заходів щодо перевезення документів з приміщень селищних рад до 

архівного відділу міської ради для проведення роботи з їх упорядкування.  

Під час пожеж, які виникли у будівлі міської ради у травні 2014 року, 

структурними підрозділами міської ради було безповоротно втрачено велику 

кількість документів, у тому числі постійного строку зберігання, які віднесено 

до Національного архівного фонду. Це документи Маріупольської міської ради 

(2005-2014 рр.), департаменту фінансів (2010-2014 рр.), управління охорони 

здоров’я (2008-2014 рр.), департаменту економіки (2009-2014 рр.). 

До серпня 2014 року архівний відділ працював у повному складі. 

Начальник архівного відділу Тинянська О.В. звільнилася із займаної посади 

07.08.2014, головний спеціаліст архівного відділу Міначенко Ю.Л. – 05.09.2014. 

Експертна комісія не проводила засідань протягом 2 місяців. У жовтні            

2014 року на посаду начальника архівного відділу міської ради 

розпорядженням міського голови було призначено Калашникову Т.В.  

Робота експертної комісії була поновлена у листопаді 2014 року після 

внесення відповідних змін до складу комісії згідно з розпорядженням міського 

голови.  

До вересня 2015 року відділ працював у неповному складі. З 11 вересня 

2015 року на посаду головного спеціаліста архівного відділу міської ради 

призначено Волкодав Т.В.  

 

 

 

Начальник архівного відділу  

Маріупольської міської ради                                            Т.В. Калашникова  

 


