Події, які відбувались у Першотравневому районі у 2014-2015 роках
у період проведення АТО (2014-2015)
Події, які відбулися на
території центральної площі
української столиці, напевно
вразили весь світ. На Майдан у
листопаді 2013 вийшла молодь –
розумна, розсудлива, з твердою
позицією патріота своєї нації, з
очима, повними переконань і
надії. Вони намагалися донести
до української влади, що Україна
сильна і зможе пройти той
тернистий, складний шлях, який
пройшли європейські країни і
зараз
пишаються
своєю
демократією і високим рівнем
економіки.
Влада відмовлялася реалізовувати ті вимоги, які були виставлені до неї
народом в особі протестуючих, і дала розпорядження міліції застосовувати по
відношенню до людей неприпустимі засоби. У зв’язку з усім цим загинули
мирні протестувальники.
Говорячи особисто про мене і про моє ставлення до цих подій, я можу
сказати, що я пишаюся тими людьми, які склали своє життя за українську
свободу, героями «Небесної Сотні». Ці люди, безумовно, справжні герої.
Шлях до здобуття правди і демократіїї виявився дуже небезпечним і
складним для нас. Українці – справжні патріоти, і вони це довели. Не
шкодувавши свого життя, народ відстоював свою громадянську позицію, своє
право бути вільним і жити в процвітаючій європейській країні.
Сини України, що загинули у цій кривавій боротьбі за наше з вами
майбутнє, назавжди залишаться у наших серцях і у нашій пам’яті. Пам’ятаймо
їх, цінуймо наш шанс стати на шлях європейського, демократичного розвитку.
Я переконана, що події, що відбулися в Україні, навряд чи можуть
залишити когось байдужими. Переважна більшість з тих, хто міг за ними
спостерігати, напевно перейнялася повагою по відношенню до наших героїв.
Але справу ще не закінчено. Подвиг героїв Небесної Сотні повинен бути
продовжений усіма нами – ми маємо зробити життя в Україні кращим.
Зараз в історії України найскладніші часи. Так важко ще ніколи не було.
Кожен громадянин України повинен замислюватися над тим, як він може
допомогти своїй країні. Про це думаю і я, жителька смт Мангуша
Першотравневого району Донецької області. Сьогодні ми переживаємо трагічні
та водночас великі дні. У цей час ми пізнаємо нашу державність, владу та
власний народ, зараз народжується наше майбутнє.

Наприкінці 2013 року – на початку 2014 року, дивлячись на події в Києві,
жителі району почали замислюватись, що не все в нас так гарно, як звітує нам
в ЗМІ влада. А після того, як 22 січня в Києві було вбито першого Героя
Небесної Сотні Сергія Нігояна, події в Першотравневому районі почали
розгортатися. Враховуючи події Майдану та з метою збереження спокою, до
мешканцiв Першотравневого району через районну газету «Сельская новь»
звернулись голови Першотравневої РДА (Тріма Б.В.) та районної ради
(Аврамов М.Д.) з проханням зберігати мужність, витримку та спокій, бути
мудрими і толерантними один до одного. Вони закликали згуртуватись усім
політичним силам з метою захисту суверенітету та цілісності України мирним
шляхом. Потім через засоби масової інформації за мир і стабільність
висловилися місцеві «регіонали» (голова політичної партії Аврамов А.К.). Коли
на Майдані загинули наші земляки з Добропільського району (Наумов В.Г.) та
з м. Краматорська (Бондарев С.А.), у ЗМІ почали звертатись прості жителі
нашого району зі словами скорботи і проханнями зупинитися і припинити
мітингувати, бо сьогодні ми всі потрібні Україні живими. Учні шкіл району
через місцеву газету закликали людей України – і Заходу, і Сходу – об'єднатися
заради миру.
А ось коли 9 квітня в селище Ялту прибули перші військові з-під Києва, я
зрозуміла, що в житті району почали проходити події, які виходять за рамки
звичайного життя.
У квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей
почалася антитерористична операція (АТО). У зв’язку з активними бойовими
діями в Першотравневий район почали приїжджати перші переселенці зі
Слов’янська, Краматорська, Донецька та Луганщини. Здебільшого це були
жінки та діти. Виникли питання розселення, працевлаштування та допомоги
переселенцям. Керівництво району, звичайні люди, волонтери з Маріуполя,
місцеві підприємці допомагали всім чим могли. Місцева влада розселяла
прибулих людей на бази відпочинку та в пансіонати району на узбережжі
Азовського моря. Усі організації району збирали гуманітарну допомогу,
іграшки, дитячі речі та ін. Почали постійно збиратись чергові засідання
робочих груп з надання допомоги та розміщення жителів Донбасу, які
залишили місця постійного проживання у зв'язку з проведенням АТО.
Під гаслом «Чужої біди не буває» проводились виїзні акції безпосередньо
серед переселенців, які перебувають на базах відпочинку. Метою акцій було
надання всебічної допомоги – інформаційної, консультативної, матеріальної,
гуманітарної, медичної. В акціях брали участь представники Управління
Верховного Комісара у справах біженців ООН, Донецького обласного
контактного центру міграційної службі, керівники Першотравневого районного
центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Першотравневому
районі, управління праці та соціального захисту населення РДА, центру
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, Першотравневого центру
первинної медико-санітарної допомоги, районного сектора міграційної службі,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків в районі та ін.

Основне завдання для всіх цих людей як для свідомих українців – зробити
так, щоб життя для переселенців стало кращим і більш комфортним, щоб вони
забули те жахіття, від якого тікали.
Такої ж думки дотримувався губернатор області С. Тарута, який відвідав
16 липня 2014 року Першотравневий район з робочим візитом. На його думку,
районна влада повинна зробити все можливе, щоб після закінчення війни ми
стали сильнішими, а регіон отримав новий імпульс розвитку. Ми повинні дати
зрозуміти нашим громадянам, що їхнє майбутнє пов'язане з Україною.
Далі по всій країні прокотилася хвиля знесення пам'ятників Леніну. Не
оминуло це і наш район. Так, вночі 28 червня 2014 року в центрі селища
Мангуш був зруйнований пам'ятник Леніну. Обурені ветерани Мангуша
зібралися на наступний день перед будинком культури, щоб дізнатися про
подію у голови районної державної адміністрації Б.В. Тріма. Він пояснив, що у
людей різні погляди, і ми повинні почути всіх – нам дуже важко далися останні
місяці, необхідно зберегти мир і спокій у нашому районі.
Під гаслом «Народ і армія єдині» воїни і жителі району проводять
спільні конкурси, виступи художніх колективів та самодіяльності, беруть
участь у житті Першотравневого району через благодійні акції. Проводять
акції з наведення порядку і чистоти в районі. Воїни прикордонної частини, що
базується біля Храму Іоанна Златоуста в смт Ялті, допомагали наводити
порядок на території храму разом з жителями селища і служителями церкви.
Після цього була проведена служба «За мир на Україні» і «Церква єдина з
народом і армією».
У районі почали розвиватися патріотичні сили. Жителі району
замислюються над значенням патріотизму, способами його прояву, відвідують
координаційні центри. Делегація Першотравневого району, що складається з
вчителів, лікарів, працівників місцевого самоврядування, на запрошення
Координаційного центру патріотичних сил «Новий Маріуполь», 02.12.2014
року відвідала в м. Маріуполі виставку робіт відомого маріупольського
фотографа і волонтера Дмитра Чечери. На виставці була розміщена експозиція
з 60 знімків, присвячених подіям у Маріуполі протягом 2014 року: знімки
мітингів та бойових дій, портрети військовослужбовців, дітей, волонтерів.
Подібні виставки допомагають донести до людей правду і вірити в майбутнє
України, як би важко зараз не було.
Нам не потрібні «майдани» в майбутньому, вистачить і останнього.
Готовність жити в Україні, захищати її та працювати на її благо – обов’язок
кожного українського громадянина.
Для сприяння розбудові громадського суспільства, підвищення
самосвідомості мешканців Першотравневого району, допомоги армії України,
переселенцям з Донбасу створена ініціативна група «Азовський патріот».
Діяльність ініціативної групи різнопланова і має декілька напрямків роботи.
Активісти групи допомагають переселенцям з окупованих територій Донбасу,
що тимчасово проживають на території Першотравневого району. З 9 квітня
2014 р., коли до Першотравневого району прибули перші військові і до цього
дня, надається допомога (продукти харчування, предмети побуту, засоби

гігієни) військовим збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії України
(НГУ) та добровольчих батальйонів. Активісти проводять масові патріотичні
акції, стають співорганізаторами заходів районного та обласного значення.
Спільно з відділом освіти проводять патріотичне виховання молоді в школах,
підвищення рівня освіченості та культурного розвитку талановитої молоді
Донеччини, підвищення екологічної свідомості.
Коли на Сході України почались бойові дії, активісти нашого району не
змогли стояти осторонь. Окремі активісти смт. Ялти, Мелекіне, Мангуша
почали відвозити допомогу військовим, потім на блок-пости навколо
м. Маріуполя, с. Урзуфа, с. Мелекіне. Після розпочатої антитерористичної
операції в Донецькій та Луганській областях у волонтерів з'явилась нова робота
– надання допомоги тимчасовим переселенцям з місць проведення АТО.
Активісти району брали участь у патріотичних мітингах у м. Маріуполі,
проводили патріотичні святкові заходи на території району.
Уся ця робота свідчить, що майбутнє нашої країни залежить від кожного
з нас. Для своєї країни треба робити все, щоб вона розвивалася, якість життя
покращувалася, а престиж нашої Батьківщини – зростав. Заради цього і варто
жити в Україні.
З початку 2015 року жителі району все більше проявляють свою
громадянську позицію, свій патріотичний дух. Якщо ще в 2014 році вони не
довіряли місцевій владі, були песимістично налаштовані, то поступово люди
почали усвідомлювати, що нинішня влада намагається зробити для району
дуже багато, і що їхнє майбутнє тільки в Україні. Першотравневці почали
підтримувати багато акцій.
18 січня 2015 року в смт Мангуші пройшов Марш миру і єдності на
підтримку Всеукраїнської акції «Я – Волноваха», пов’язаний з подіями 13 січня
у Волновасі. На блокпосту терористами був обстріляний рейсовий автобус, у
результаті чого загинули 12 осіб і 16 отримали поранення. Люди прийшли на
мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих мирних жителів з гаслами «Ні війні!»,
«Ми за мир».
20 лютого на площі біля районного будинку культури в смт. Мангуші
відбулася акція поваги і пам'яті героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають».
Була створена карта єдності України з млинців, яку занесли в Книгу Рекордів
України. Відбулася виставка-продаж усіх представлених композицій, а також
творчих робіт школярів. Усі кошти від продажу були спрямовані жителям
окупованого Донбасу.
У закладах освіти з 16 до 20 лютого відбулися бесіди, виховні години,
години спілкування, перегляди відеофільмів, зустрічі з військовими. Зазначені
заходи були спрямовані на виховання патріотизму, мужності, любові до
України, прагнення свободи та незалежності держави, розуміння причин і
наслідків революції Гідності.
7 березня під час відбиття танкової атаки бойовиків в с. Широкино
загинув боєць батальйону «Донбас» Володимир Побединський. Цей хлопець –
наш земляк, герой і справжній патріот. Він вчився в Мангушській школі № 2,
яку закінчив у 2009 році. Служив в армії, під час проведення АТО пішов

добровольцем у батальйон «Донбас». Подвиг цього хлопця свідчить про те, що
у нас на Донбасі є справжні патріоти. З ініціативи однокласників Володимира
8 травня 2015 року відбулося відкриття меморіальної дошки на честь героїчно
загиблого бійця. Вшанували пам'ять загиблого патріота побратими
В. Побединського, бійці батальйону «Донбас», учні та вчителі школи,
громадськість.
Одним з не менш важливих мітингів, в якому брали участь
першотравневці, був мітинг на підтримку миру на Донбасі, що проходив
14 березня 2015 року в м. Маріуполі. Учасники акції одностайно висловили
бажання жити у вільній і єдиній Україні і звернулися до Президента Росії
В. Путіна на декількох мовах. Вони вимагали припинити агресію на території
України з гаслами: «Путін геть!», «Діти проти війни», «Руки геть від України!»,
«Русские солдаты, уйдите из Донбасса!», «Мариуполь – это Украина». В акції
взяли участь працівники районної державної адміністрації Першотравневого
району, а також жителі смт Мангуша.
З квітня і до кінця 2015 року в рамках державної програми на території
Першотравневого району проводилося будівництво фортифікаційних споруд
під керівництвом голови РДА Черниці Д.В. У будівництві, крім військових,
брали участь добровольці – мешканці району.
У травні в нашому районі з ініціативи Першотравневої РДА була
оголошена акція «Розфарбуємо Мангуш в патріотичні кольори». Почалося все в
смт Ялті, а потім охопило весь район. З кожним тижнем у ній брало участь все
більше організацій. Ініціативна група Першотравневого району «Азовський
патріот» розмалювала перший патріотичний міст для підняття морального духу
мешканців. До 20 травня в нашому районі збільшилася кількість зупинок,
розфарбованих в українських традиціях. Подібне «культурне волонтерство»
прикрасить і надихне наш курортний район.
До Дня Конституції та до Дня молоді 28 червня 2015 р. стартував перший
молодіжний регіональний патріотичний форум «Змінімо країну разом».
Основна мета даного проекту – створити необхідні умови для обміну досвідом
та налагодження співпраці між представниками молодіжних організацій для
формування і виховання патріотичної свідомості сучасної молоді. З цією метою
у школах району проходять відкриті уроки, акції, тематичні вечори на теми
«Національно-патріотичне виховання в школі – запорука свідомої нації»,
«Парад вишиванок». У рамках форуму школярі спілкуються з військовими,
проводять для них концерти, пригощають, дарують сувеніри та обереги,
зроблені власними руками, проводять спільні спортивні змагання, навчаються
військовій майстерності. Все це виховує в молодих людей любов до життя, до
Батьківщини, вміння цінувати мир.
21 серпня 2015 року в смт Мангуші відбулись масові урочисті заходи до
Дня Незалежності України. Для відродження національних традицій, виховання
любові та бережливого ставлення до спадщини українського народу,
патріотизму, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості в смт
Мангуші пройшов районний фестиваль – парад вишиванок «Барвиста Україна»,
в якому взяли участь сільські та селищні ради, заклади культури, організації

району та гості з Маріуполя. Люди були дуже задоволені цим парадом, адже
вони розуміють, що День Незалежності України – не просто День народження
Держави, це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, які творили
українську націю, виборювали незалежність та державність України.
Однією з акцій для підняття патріотичного духу була «Я патріот і
пишаюся цим». Її учасники вивішували прапор України у своєму вікні або над
будинком. Таким чином люди висловлювали свою підтримку українській
державі.
Наступний мітинг у нашому районі проходив 5 вересня 2015 року в
с. Шевченковому. Керівництво Першотравневого району, жителі та воїнисапери вшанували пам'ять солдатів, загиблих від вибуху автомобіля КАМАЗ з
боєприпасами 31 серпня 2014 року. Військовослужбовцями 26 липня 2015 року
був встановлений пам'ятник загиблим воїнам-саперам 703-го інженерного
полку з міста Самбору Львівської області. Виступаючи на мітингу, воїни
згадували бойових товаришів, які віддали життя за незалежність і єдність
України.
Очевидно, що на території району протягом 2014-2015 років було
організовано багато акцій і мітингів, в яких брали участь мешканці
Першотравневого району. Настрій і погляди людей на політичну обстановку
були різними і змінювалися з часом. Але на сьогоднішній день серед населення
району переважають проукраїнські погляди, молодь підтримує політичний курс
країни.
Жителі району хочуть жити і працювати в своїй країні і для блага
України, тому головні завдання – підняти економіку і створити всі умови для
розвитку Донецького регіону.
Нелегкими та далеко небезхмарним видалися нам, українцям, ці 20142015 роки. Довелося йти важким шляхом, але саме в цей час ми мали змогу
зрозуміти, якою невід’ємною частиною душі та серця кожного українця є
Батьківщина. Немає значення, де ми народилися – у Києві чи у Львові, Полтаві
чи Маріуполі, Запоріжжі чи в Мангуші. Однаково, якою мовою ми говоримо,
вирішальним є одна наша спільна єдина Батьківщина і наше майбутнє, яке
тільки разом ми можемо змінити на краще.
У 2014-2015 роках архів намагався працювати у звичайному режимі,
незважаючи на близькість військових дій і скупчення військової техніки. Режим
роботи архіву не змінювався і ніяких негативних наслідків не мав ні для
архівістів, ні для відвідувачів. На щастя, під час окупації району приміщення
архіву не захоплювалися. Втрати документів ні в районному архіві, ні в
архівних підрозділах організацій та установ не було. Усі архівісти в цей час
працювали в повному складі, людських втрат та кадрових змін архів не зазнав.
Архівом планові завдання виконувались у повному обсязі, проводився
прийом громадян, задовольнялися запити фізичних та юридичних осіб, строки
виконання запитів дотримувались, оформлення та видача архівних документів
проводилася з дотримання вимог, документи упорядковувались та приймались
на державне зберігання. Контрольні завдання держархіву області виконувались
своєчасно.

Ми розуміємо, що наше мирне життя – це заслуга наших героїв, тих,
завдяки кому ми зараз ходимо до школи чи на роботу. Будучи в безпеці, ми до
кінця не усвідомлюємо всієї тієї ситуації, що відбувається.
Тому ми глибоко вдячні відвазі, силі духу і стійкості громадян, які
віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий
2014 року), під час АТО на Сході України, захищаючи ідеали демократії,
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Ми
будемо пам’ятати героїв, яких виявилося в нашій країні так багато. Солдат,
волонтерів, усіх, хто допомагав і допомагає. Хтось це робив менше, хтось
більше, але жоден не залишився байдужий. Багато хто говорить, що в наш час
люди стали злі, але це не так. Ми бачимо на сьогоденному прикладі, що світ
повний добрих і самовідданих державі людей, які борються за наше майбутнє,
за наше життя.
Тому любіть свою Батьківщину, вірте в неї, вірте в український
працьовитий народ. Ми не гірші від інших європейських держав, і ми це з
часом доведемо! А наші герої не вмирають. Вони живуть з нами вічно.
Головний спеціаліст архівного
відділу Першотравневої РДА

Н.В. Яковлєва

