Події 2014-2015 років у м. Костянтинівці
Наше
місто
Костянтинівка було в
окупації
приблизно
2 місяці. Події 20142015
років,
які
проходили в місті та
виходили за рамки
повсякденного життя,
можна описати таким
чином:
24.02. - 28.02.2014
– зміна влади в Києві,
заведення
карної
справи
на
В.
Захарченка. В місті
відбуваються народні
хвилювання. Не місцеві мешканці намагаються «захистити Костянтинівку від
бандерівців»
22.03.-24.03.2014
– проходження антиукраїнських мітингів, спроба підпалити офіс
проукраїнської газети «Провінція», охорона пам’ятника Леніну нарядом
міліції, вітання учасників велопробігу «Єдина Україна»
28.04.2014
– захоплення приміщення міської ради. Працівників міськради пропускають
в приміщення за посвідченнями, відвідувачів – за паспортами. В місті
встановлено комендантську годину з 23.00 до 6.00.
Режим роботи архівного відділу, як і режим роботи виконкому міської
ради, було змінено, робочий день скорочений з 9.00 до 12.00 години. Архівом
виконувалися всі заплановані заходи на 2014 рік, у тому числі видавались
довідки соціально-правового характеру. За рік видано 850 довідок.
Під час захоплення будівлі міськвиконкому зруйнувань, пошкоджень,
втрат архівних документів, документів поточного діловодства, техніки,
меблів не було. Архівісти не постраждали.
03.05.2014
– в місті висадився військовий десант. В районі телевежі зав’язався
справжній бій. Мешканець Костянтинівки вивів українських військових до
Краматорського аеропорту і таким чином врятував їм життя.

04.07.- 06.07.2014
– неочікувано випускають "інакодумців", яких утримували «на подвале», що
бойовики ДНР зробили в приміщенні міськради. За офіційними даними там
було близько 200 осіб.
5 липня 2014 року, отримавши команду, бойовики масово залишають
Костянтинівку. Колона протягнулась близько двох кілометрів.
Близько 20.00 вечора прапор України було повернуто спочатку на
приміщення МВВС, а потім військові розвідники закріпили державний
прапор над виконкомом.
Першими з кадрових підрозділів, які увійшли в місто, були бійці 93-ї
окремої механізованої бригади, яка звільняла ці території, ще від
Слов`янська.
Вранці 6 липня 2014 року багато хто з костянтинівців почали не
ховаючись пересуватися містом. Люди поверталися до нормального життя та
одразу почали збирати допомогу для бійців бригади визволителів. Так у місті
розпочався волонтерський рух, який триває і досі.
Костянтинівка прийняла перших біженців. Подружжя з Донецька в
нашому місті провели опитування «Чому навчила вас війна?» Ось деякі
відповіді:
«Ценить жизнь научилась однозначно. Помогать, стараться понять.
Закончится война скоро или она только началась – не важно, но такими, как
раньше, мы уже не будем (Євгенія, 29 років);
«Чему научила война? Ценить каждый день жизни, а не наличие благ
21 века…» (Роман, 34 роки);
«Появился талант
(Анастасія, 17 років);

выбирать

друзей,

…

научилась

экономить»

«Научилась прощать и находить в себе силы, когда казалось, что их
уже нет» (Марія, 24 роки).
Архівним відділом вже зібрано інформацію щодо учасників
революційних подій 2014 року – «Героїв Небесної Сотні» та продовжується
проведення матеріалів для створення колекції документів про події в Україні
під час антитерористичної операції в Донецькій області.
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