
ДВА РОКИ З ЖИТТЯ … 

Початок 2014 року… Події на Майдані в Києві суттєво не вплинули на 

життя мешканців Володарського району. Ті, хто підтримував події Майдану, 

та люди, що мали іншу точку зору, не протистояли один одному. Значний 

вплив у Володарському районі мала Партія Регіонів, точка зору і впливу йшла 

від цієї політичної сили. 

У квітні 2014 року в Донецькій та Луганській областях активізувалися 

протестні настрої населення, проте у Володарському районі протестів та 

мітингів не відбувалося. В той же час настрій людей дуже різнився, 

активізувалася Володарська районна організація КПУ в підтримку Російської 

федерації. 

З’явився жвавий інтерес до питання: коли і навіщо розпочалася 

антитерористична операція (АТО), хто в ній бере участь, що таке добровольчі 

батальйони. 

Не було відповіді на головне питання для всіх: що вважати датою 

початку АТО? Відповіді не існує, формально відліком став Указ в. о. 

Президента України Олександра Турчинова № 405/2014 від 14 квітня 2014 

року про початок антитерористичної операції  на сході України. 

Вперше мешканці Володарського району відчули та побачили події АТО 

в районі – 13 квітня 2014 року, у Вербну неділю. По території району з 

Запорізької області в напрямку Маріуполя йшла колонна бойової техніки 

(танки, БТР та інше). Люди супроводжували колонну з різними настроями: 

дехто привітав українських військових, а інші створювали супротив проїзду 

техніки. 

Напередодні травневих свят, 30 квітня 2014 року, заклади та установи 

смт. Володарське закінчили роботу, працівники залишали робочі місця, коли, 

саме в цей час, в центр селища заїхала колонна легкових авто з сигналами, та 

направилася до адмінбудівлі райдержадміністрації та районної ради. Приїхали 

представники так званої «ДНР». 

Під час зустрічі з головою Володарської райдержадміністрації  

Балабановим В.В. та головою Володарської районної ради Азаровим П.М. 

представниками так званої «ДНР» були оголошені вимоги:  

- змінити на адмінбудівлі прапор України на прапор «ДНР»; 

- виділити кімнату в адмінбудівлі для підготовки референдуму. 

Керівники району не пішли на конфлікт з озброєними та агресивними 

представниками «ДНР» та виконали їх умови. Представники «ДНР» провели 

біля адмінбудівлі мітинг, закріпили свій прапор, зняли прапор України. На 



площі зібралося багато володарців, деякі з георгіївськими стрічками, 

привітаннями на адресу представників «ДНР». 

Ці події стали початком напруженої роботи архівного відділу 

Володарської райдержадміністрації. Невизначеність ситуації в районі, 

некерованість подій дуже вплинули на відповідальність за збереження 

документів. Саме в цей час працівники архівного відділу зрозуміли, що 

відповідальність за документи архіву лежить безпосередньо на них. Було 

встановлено додаткове чергування працівників у відділі. В цій ситуації можна 

було покладатися тільки на людський фактор, а не довіряти сигналізації та 

відеоспостереженню. 

23 травня 2014 року в адмінбудівлю Володарської райдержадміністрації, 

в кабінет голови РДА – Балабанова В.В. прийшли представники 

спецпідрозділу «Донбас» в чорній спецформі, зі зброєю. Під час зустрічі 

військові були стурбовані тим, що на будівлі прапор так званої «ДНР». Бійці 

замінили прапор на український, зачинили вихід на дах та забрали ключ. Для 

всіх було сказано, що так званої «ДНР» в районі більше немає, та 

Володарський район взято під охорону бійцями українського спецпідрозділу 

«Донбас». 

До військових подій, обстрілів та інших військових дій в Володарському 

районі не дійшло. Життя поступово підлаштовувалося під події АТО, в районі 

стали розташовуватися військові підрозділи, все частіше мешканці району 

стали приймати біженців та переселенців. 

Діяльність архівного відділу Володарської райдержадміністрації в 

період з 2014 року не призупинялася, працівники працювали в звичному 

режимі. Установа не зазнала втрат документів, не пошкоджувалося майно та 

обладнання. 

Володарський район, всі установи, організації, заклади весь період 2014-

2015 років працювали з повною відповідальністю за те, що потім нащадкам 

треба буде розповідати не тільки як йшли бойові дії, але й про життя у 

прифронтових зонах подій АТО. 

 

Начальник архівного відділу  

Володарської райдержадміністрації                                         О.Г.Альгіна 


