
Події на території Бахмутської міської ради в період  

проведення АТО (2014-2016) 
 

У березні 2014 

року в м. Артемівську 

почалися події, які 

виходять за рамки 

звичайного життя.  

04 березня 2014 

року  міський голова 

м. Артемівська 

Олексій Рева провів 

розширену апаратну 

нараду з начальниками 

управлінь та відділів 

міської ради та 

представниками 

міських і комунальних 

служб. Основним 

питанням порядку денного стало врегулювання соціально-політичної 

обстановки на території Артемівської міської ради. 

За дорученням міського голови  в трудових колективах на підприємствах, 

в установах були проведені зустрічі з метою посилення інформаційної 

політики, уникнення заворушень і хаосу та забезпечення спокою мешканців 

міста. 

01 і 05 березня 2014 року у місті Артемівську на площі Свободи 

відбулися перші несанкціоновані мітинги. Кількість учасників мітингу -

 близько 2 тисяч осіб.  

Учасники мітингу вимагали проведення референдуму з питання 

федеративного устрою України, припинення діяльності політичних партій та 

громадських організацій профашистського та неонацистського характеру, 

припинення розпалювання національного розбрату. 

До учасників мітингу почергово звертались усі бажаючі висловити свою 

громадську думку. 

Мітинги з різними учасниками і різною тематикою проводились до 

листопада 2014 року на різних площах, у різних районах міста Артемівська. 

24 квітня 2014 року озброєні бойовики штурмували військову частину у 

м. Артемівську, напад було відбито. 

30 травня 2014 року близько 9:15 до адмінбудівлі Артемівської міської 

ради увійшли декілька невідомих в масках зі зброєю. 

Два десятки ополченців з автоматами і в масках приїхали до міськради з 

вимогою в найкоротші терміни зібрати депутатів і провести позачергову сесію 

міськради. Яке питання вимагають винести на неї - не було озвцчено. 



Представники ДНР на чолі з місцевим активістом Максимом 

Жізневським вели переговори з секретарем міської ради Світланою Кіщенко. 

Також у цей день озброєні люди увійшли до Артемівського міського 

відділу (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) МВ УМВС 

України у Донецькій області та Артемівської міжрайонної прокуратури.  

07 липня 2014 року з напрямку від м. Слов’янська до м. Артемівська  

увійшов батальйон  «Артемівськ», який очолював Костянтин Володимирович 

Матейченко, і під його керівництвом захоплені будівлі було звільнено.   

23 серпня 2014 року у м. Артемівську, у День Державного Прапора 

України, на стадіоні «Металург» зібралися сотні артемівців. Люди прийшли, 

щоб взяти участь в історичній події - розвороті найбільшого в Україні прапора 

в 2400 квадратних метрів.  

Ця акція пройшла не випадково саме в одному з міст Донбасу, щоб 

показати всьому світові, що Україна - єдина країна, і люди, що живуть в ній, 

однаково люблять і цінують свої державні символи на Сході і на Заході, на 

Півночі і на Півдні.  

Зі святом жителів і гостей міста привітала секретар Артемівської міської 

ради Світлана Кіщенко, голова Артемівської райдержадміністрації Костянтин 

Матейченко, голова Всеукраїнської організації «Батьківщіна молода» Іван 

Крулько, який привіз прапор в місто.  

Важким для м. Артемівська та його жителів виявився початок 2015 року. 

Обстановка у місті була напруженою через безперебійний обстріл і 

штурмування російськими найманцями  та бандформуваннями   Дебальцевсь-

кого плацдарму, відлуння якого чули мешканці м. Артемівська. Жорстокі бої на 

Дебальцевському плацдармі йшли з 15 січня до 18 лютого 2015 року. 

13 лютого 2015 року обстріляно східний мікрорайон міста. 2 особи 

загинуло, 6 - поранено, пошкоджено 6 об'єктів інфраструктури міста, 51 

приватний житловий будинок.  

18 лютого 2015 року Генштабом прийнято рішення про відведення сил 

АТО з Дебальцевського плацдарму. До м. Артемівська ринув потік людей, які 

залишали свої зруйновані будинки і квартири за лінією розмежування і які 

потребували допомоги. Міські лікарні були переповнені пораненими бійцями. 

Напруга перших місяців 2015 року потребувала оперативного вирішення 

різнопланових проблем: відновлення зруйнованого житла і соціальних об'єктів, 

надання матеріальної допомоги потерпілим, пошук джерел фінансування і 

будівництво оборонних споруд. 

Через безпосередню близькість до лінії розмежування, наше місто 

приймає велику кількість тимчасово переміщених осіб. Станом на 25.12.2015 в 

Єдину інформаційну базу даних переміщених осіб внесено 88 тис. осіб. Для 

забезпечення потреб тимчасово переміщених осіб без вихідних і перерви 

працюють спеціалісти Пенсійного фонду України, Управління праці і 

соціального захисту міської ради. 

Проте місто вистояло. Громада, що об'єдналася, показала свою зрілість і 

можливість вирішувати найскладніші і нестандартні завдання. У 2015 році в 



рамках «декомунізації» громадою прийнято рішення повернути місту історичну 

назву Бахмут. 

 З кінця 2015 року поступово, повільно політична ситуація в місті 

стабілізувалася. У нормальному режимі стали працювати підприємства, 

бюджетна сфера надавала послуги в повному обсязі. 

 Протягом 2016 року з допомогою благодійних організацій, 

волонтерського руху, підприємств міста, спонсорів і міжнародних фундацій 

було відремонтовано житло для учасників АТО, одержано обладнання, 

інструментарій, медикаменти для установ охорони здоров'я. 

Продовжувалася робота з обліку, підтримки і соціальної адаптації 

тимчасово переміщених осіб. Станом на 1 грудня 2016 року у Єдину 

інформаційну базу даних переміщених осіб внесено 65,5 тис. осіб. А всього за 

період з жовтня 2014 року до 2016 рр. спеціалістами управління праці та 

пенсійного фонду було прийнято більш 110 тис. осіб. 

Яскраво проводились у 2016 році всі міські заходи, які несли в собі 

національно-патріотичний, духовний розвиток мешканців громади. При цьому 

поряд з традиційними міськими святами, з’являються нові, цікаві ідеї. Другий 

рік поспіль у місті святкувався День української вишиванки. В рамках 

святкування Дня міста вперше провели велоквест історичними місцями міста. 

Насичено пройшло святкування Дня Державного прапора. 

Наше місто – місто з особливим, гордим і непереможним характером, зі 

славною історією і древніми традиціями, місто надійних інвестицій, яке 

динамічно розвивається і реформується. 

Події 2014-2016 року у м. Бахмуті (Артемівську) на роботу архівного 

відділу міської ради не вплинули.  

З травня до вересня 2014 року архівний відділ, як і всі відділи ще тоді 

Артемівської міської ради працював у скороченому режимі – до 16.00 години, 

після стабілізації політичної ситуації на території міста архівний відділ 

працював в звичайному режимі.  

Контрольні завдання виконувались по мірі надходження і в повному 

обсязі. Завдання, які було передбачено річними планами виконувались і звіти 

надавались у визначений держархівом області термін. 

Приміщення архівного відділу і архівних підрозділів підприємств, 

установ і організацій не захоплювались. Приміщення, техніка та меблі не 

зазнали руйнування чи пошкодження, архівні документи, документи поточного 

діловодства не втрачено. 

Кадрових змін в архівному відділі за період подій 2014-2016 року не 

відбулося.  

З листопада 2014 року і по теперішній час суспільно-політична ситуація 

на території Бахмутської міської ради стабільна. 

 

 

 

Начальник  архівного відділу 

Бахмутської міської ради                                                    Ю.М. Мироненко 


