Події, які відбулися на території Красноармійського району
у 2014-2015 роках
Майбутнє України

Події, які відбувалися на Майдані в Києві 21 листопада 2013 року,
викликали в першу чергу занепокоєність про майбутнє держави, бо, на жаль, на
Євромайдані не вдалося уникнути насилля. Революція Гідності виявилася
незрівнянно жорстокішою. Люди на Майдані боролися не за матеріальні
цінності, а за духовні: свободу, гідність, демократію.
Хотілося б сподіватися, що про гідність і свободу українського народу ми
згадуватимемо не лише 21 листопада, а будемо відстоювати ці найвищі цінності
у своєму повсякденному житті і праці на благо кожної української сім’ї і всього
українського народу. Успіх реалізації ідеалів Революції Гідності сьогодні
залежить від праці кожного з нас. Якщо кожен із нас вболіватиме за долю своєї
країни і житиме за принципом «якщо не я - то хто?», ми неодмінно переможемо
всі наші негаразди, всіх внутрішніх і зовнішніх ворогів і виведемо нашу
Україну із тієї тяжкої скрути, в якій вона нині опинилася.
У 2014-2015 роках бойових дій на території Красноармійського району не
було. На даний час в районі дислокуються військові частини, зі слів місцевих
жителів, стосунки з військовими здебільшого доброзичливі, якщо є прояви

негативної поведінки з боку військових, керівництво цих частин реагує на них
відповідно до вимог чинного законодавства.
Будівля, в якій знаходиться архівний сектор райдержадміністрації, не
пошкоджена, її не захоплювали. Подій, які б негативно вплинули на роботу
архівної установи, немає. Архівний сектор працював та продовжує працювати в
звичайному режимі.
Керівництвом райдержадміністрації було вжито заходів з поліпшення
умов праці для працівників архівного сектору. Для розміщення архівних
документів було надано додатково одне приміщення, площею 15,06 кв.м, для
тимчасового зберігання виборчої документації (бокси). Ці документи не зміг
прийняти Державний архів Донецької області у зв’язку з тим, що
архівосховище залишилось на окупованій території у м. Донецьку.
Людських втрат в архівній установі у зв’язку з вищевказаними подіями не
було. Працівники ходили у відпустки згідно з графіком.
На даний час, згідно з штатним розписом в архіві працює 2 працівника.
В квітні 2015 року були кадрові зміни: начальник архівного відділу був
переведений на посаду заступника райдержадміністрації, а до архіву за
переведенням з управління праці району назначили головного спеціаліста.
За період проведення АТО 2014-2015 рр. загинув один житель
Красноармійського району - Мотиль Сергій Анатолійович, 04.09.1991 р. н.
(с. Сергіївка Іванівської сільської ради).
У 2010 році він повернувся зі служби в армії, після чого
працевлаштувався на шахту ім. Засядько (м. Донецьк). Пізніше закінчив
технікум та здобув спеціальність техніка-механіка з ремонту автомобілів та
двигунів.

18.02.2015 року Сергій був призваний по мобілізації у Збройні сили
України разом з братом.

12.11.2015 року Сергій був нагороджений нагрудним знаком «23 окрема
гвардійська механізована бригада».
Загинув він 01.12.2015 року в бою в с. Пески Ясинуватського району
Донецької області від осколочної травми, не сумісною з життям.
Боляче і страшно спостерігати за ситуацією, що розгорнулась в усіх
сферах життя України. Це дійсно схоже на колапс, як стверджують деякі
політологи та соціальні психологи. Дуже хотілося, щоб все, що відбувається
нині в Україні, було якимсь сюрреалістичним сюжетом будь-якого, хай і
поганенького роману. Хочеться заплющити очі, закрити вуха, і не бачити - не
чути абсурду, який діється навколо, не спостерігати за трагедіями тисяч і тисяч
людей, за бідами, стражданнями і втратами. Але цього не зробиш. Не станеться
так, що ляжеш спати, ніби подивившись фільму жахів, а вранці прокинешся і
полегшено зітхнеш, бо все навколо буде добре. Ніде не сховатись, ніде не
дітись від того страшного сюрреалізму, бо це – твоя земля, твоя країна, в якій
тече кров, і гине твій народ. Це ті реалії, в яких всі тепер перебуваємо.
Реальність в тому, що немає порозуміння в державі між жителями різних
областей.
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