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Під час бойових дій архівний відділ Авдіївської міської ради не 
припиняв своєї діяльності. Коли не було електропостачання у місті прийом 
громадян здійснювався в приміщенні міської ради у зв’язку з тим, що там 
працював генератор електропостачання, за допомогою якого ми мали 
можливість виконувати запити громадян.  

Начальник архівного відділу виконував доручення  керівництва 
міської ради, які були спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста та 
допомогу мешканцям; координував роботу з дотримання графіків підвозу 
води для технічних потреб; надавав мешканцям міста інформацію про зміну 
графіка у разі інтенсивних обстрілів.  При зверненні  вимушено переміщених 
осіб, які були зареєстровані у місті, надавалася допомога в розшуку 
підприємств, необхідних заявникам для отримання довідок. Протягом цього 
періоду не припинялася взаємодія з організаціями та підприємствами міста, з 
управлінням пенсійного фонду, яке було евакуйоване в м. Костянтинівку, але 
частина його працівників залишилася в рідному місті. Ми продовжували 
надавати консультації та довідки, які були необхідні для призначення пенсій 
громадянам. 
 Разом з тим, проводилася поточна робота архіву. У 2015 роцi, згідно із 
завданнями Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2015-2019 роки приведено у відповідність облікові 



документи та встановлено, що фактична наявність документів, які заходяться 
на зберіганні в архіві, відповідає даним облікових документів.     
 Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, розміщення міста 
Авдіївки в зоні розмежування бойових дій та у зв’язку з постійними 
обстрілами більша частина бюджетних установ та підприємств міста 
припинили свою діяльність і не відновили її на теперішній час. Значна 
кількість керівників установ та спеціалістів звільнилась. У зв’язку з цими 
обставинами виконати заходи Програми щодо перевірки наявності 
документів у всіх установах зони комплектування архівного відділу не було 
можливості. Виникла також необхідність відновлювати інформацію стосовно 
відповідальних осіб за роботу архівів установ. 

У І кварталі 2016 року архівним відділом проведено нараду із 
залученням керівників та спеціалістів установ, метою якої було визначити 
напрямки співпраці з питань організації діловодства та забезпечення 
збереження документів у цей важкий для міста період. 
 Усе вищезазначене – сухі факти, але за ними стоять людські життя. Те, 
що доводиться переживати колективу архіву під час активних бойових дій у 
місті, дуже страшно. Страшно, коли чуєш свист снарядів і не знаєш, де цей 
снаряд впаде. Враховуючи специфіку нашої роботи, усвідомлюєш всю міру 
відповідальності, покладену на наші плечі людей, які повинні зберегти 
історію. І кожен раз, потрапляючи під обстріли, не покидає думка: «А як там 
мої документи, хоч би  нічого не постраждало». Не дай Бог пережити кому-
небудь такі страшні миті. 
 26 січня 2015 року проводилася евакуація населення (вивозили дітей з 
мамами) до міста Покровська. Від’їзд був запланований від будівлі, де 
розташований архів. Під час евакуації розпочався дуже сильний обстріл. Діти 
з криками падали на землю, батьки накривали їх собою. Щоб якось укрити 
людей від обстрілів, ми ховали їх у себе в приміщенні. В архіві не було ані 
опалення, ані світла, ані води. Коли під’їхали автобуси, люди з дітьми змогли 
виїхати з міста.  

Під час обстрілів будівлю архівного відділу було пошкоджено – 
повністю вибито шибки. Нам з чоловіком та сином довелося затягувати вікна 
плівкою. Обстріли не припинялися, тому, закриваючи вікна, ми ховалися за 
стелажами.  
 У приміщеннях архівного відділу було дуже холодно, виявилося, що 
частково зруйновано систему опалення. Архів звернувся до керівництва 
міської ради з проханням допомогти в усуненні пошкоджень. Підготовлено 
службову записку на голову міської ради щодо проведення капітального 
ремонту приміщення архівного відділу. У вересні 2015 року було 
встановлено скло у вікнах, відремонтовано систему опалення шляхом заміни 
металевих труб. 

Авдіївська міська рада 30.09.2016 тимчасово призупинила 
функціонування, її функції почала виконувати військово-цивільна 
адміністрація. З 03.10.2016 утворено архівний відділ у структурі ВЦА 
м. Авдіївка. 



 У І кварталі 2017 року було закінчено капітальний ремонт у 
приміщенні архівного відділу ВЦА м. Авдіївка.  
 Авдіївка стала повільно оживати, в думках мешканців з’явилася надія 
на довгоочікуваний мир. Але в січні 2017 року у місті знову відновились 
активні бойові дії. Важкі бої тривають з 29 січня, в результаті чого гинули 
військові, є загиблі і серед мирного населення. Місто знеструмлене, багато 
будинків пошкоджено і розбито. І знов все з початку: евакуація,  загроза 
гуманітарної катастрофи, допомога людям, які опинилися у непростій 
життєвій ситуації. 

У цей складний для міста час архівний відділ продовжував свою 
роботу: саме в цей період (січень-лютий 2017 року) до відділу звернулось 
близько 200-х заявників про надання довідок про підтвердження трудового 
стажу, довідок про заробітну плату, копій рішень міської ради для вирішення 
правових та майнових питань. 

Кажуть, що на війні люди вмирають. Але є велика кількість людей, що 
на війні живуть, кожного дня, звикнувши до вибухів, відсутності світла чи 
води, можливості загинути кожної миті. Війна в Авдіївці триває: час від часу 
немає електрики, води, але місцеві вечорами ходять... на стадіон. Діти не 
сидять з гаджетами, а грають у футбол. Ці діти дорослішають у війні. 
 Війна не вічна. Вона скоро скінчиться. Ми, звичайно, не будемо 
колишніми. Ми вже інші. Перший час будемо боятися грохоту грому, 
сильного стуку від дверей, шелесту листя дерев при вітрі, адже з таким 
звуком пролітав снаряд над головою. Ми будемо плакати від щастя, коли 
почуємо «Війни в Донбасі більше НЕМАЄ!». Коли в будинок увійдуть рідні, 
яких не бачили так довго… 
 Наше рідне місто вистоїть. Адже це місто сильних, сміливих, 
працьовитих, відважних і чуйних людей!  
 А тим часом в Авдіївці набирає свої оберти весна! Яскрава, зелена, 
квітуча! Якщо чесно, то це найулюбленіша моя пора року. Коли земля 
пробуджується від зимової сплячки. Там травичка зазеленіла, там квіточки 
наклюнулись… Дрібниця, здавалося б, але як приємно! Повільно, але з 
кожним днем бачиш позитивні зміни. Саме з кожним днем! І так хочеться 
усім нам миру, миру і ще раз миру! 
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