
Місто Добропілля у роки проведення АТО в області. 

2014-2015 рр. 

 

Добропілля – порівняно невелике містечко. І події, які відбуваються в 

столиці або у великих містах, зачіпають добропільчан  не надто суттєво. Але 

зміни, які сколихнули країну і почалися з Євромайдану, торкнулися кожного 

українця. І це абсолютно природно, адже на Майдані тоді народжувалося 

нове суспільство – громадянське. Звичайно ж, події того часу були у всіх на 

вустах, вони сколихнули і громадськість нашого міста, але ніяких активних 

та організованих дій тоді не відбувалося. Люди розмовляли про Майдан, про 

нову позицію і вектор подальшого розвитку країни. Обговорювали вдома з 

друзями, висловлювали свою думку колективу на роботі і точки зору на 

європейський курс України та Євромайдан були досить різні. Проте далі 

розмов справа не заходила.  

Не можу сказати, що ситуація різко змінилась після 30 листопада 

2013 року. Вже згодом ми дізнаємося, що то було початком нового етапу в 

історії нашої країни, кривавого та страшного. Але такого, що показав 

українцям, що вони гідні зватися нащадками волелюбних козаків.  

Мої знайомі та просто люди, з якими я спілкувалася, були обурені тою 

картиною, що бачили з екранів телевізорів. Авжеж, у деяких з нас є родичі та 

знайомі у Києві. Але бої Революції Гідності проходили дуже локально, і 

якусь більш-менш точну інформацію важко було отримати, навіть 

знаходячись на Майдані. Українці вже давно привчилися через крупне сито 

пропускати новини, не вірити сліпо усьому, що кажуть. Та в той час, як і 

зараз, насичений та бурхливий інформаційний потік просто не дозволяв 

відокремити зерна від плевел. Позиції мешканців нашого міста розділились, 

як і по всій країні. Хтось був за європейський курс та зміну діючої влади (яка 

і так вже доживала останні дні), хтось підтримував проросійський напрямок 

розвитку та  Януковича, а хтось просто самоусунувся, не займаючи жодної 

позиції. 

Після Революції Гідності в нашому місті відбулася хода та мітинг під 

гаслом «Україна – єдина держава», ініціювала яку міська організація ВО 

«Батьківщина». Тоді на мітинг прийшло близько 50 осіб. Добропільська 

міська рада прийняла рішення «Про підтримку резолюції мітингу». В той же 

день в місті був проведений мітинг на підтримку референдуму щодо 

федералізації Донецького регіону. Сюди прийшли десь 300 осіб. Резолюцію 

цього мітингу не прийняли, тому що мітингувальники не висунули єдиних 

чітко позначених вимог. 

Нашому містечку, можна сказати, пощастило. У нас не захоплювалися 

будинки, не було окупації та бойових дій. Але все ж таки одного разу 

добропільчанам довелося зазнати жахів обстрілу. 13 червня 2014 року снаряд 

«Граду» потрапив у будівлю АПК «Перспектива». Це сталося рано вранці і, 

як ми потім дізналися, випадково. Дуже важко уявити, що ось такі 

«випадковості» в інших населених пунктах вершать долі людей, забираючи 

їх життя. 



Заходи, що проходили в місті у ті роки, були відголоском подій, що 

відбувалися в області. 

21 січня 2015 року в місті відбувся стихійний мітинг біля будинку 

міського військового комісаріату. Мешканці міста (близько 60 осіб) виразили 

протест щодо проведення заходів з мобілізації в місті. Ініціативна група 

підготовила та направила резолюцію військовому комісару Добропільського 

ОМВК підполковнику Раку В.О. 

22 січня пройшли мітинг та флешмоб „Стрічка єдності” з нагоди Дня 

Соборності України. У заході взяли участь керівництво міста Добропілля та 

Добропільського району. Всього підтримати Україну як єдину державу 

прийшло близько 400 осіб. Також відбулось покладання квітів до пам’ятника 

Тарасу Шевченку. 

25 січня Добропільський міський голова провів екстрену нараду з 

керівниками відділів, управлінь, служб міста у зв'язку з трагедією, що 

сталася 24 січня 2015 в місті Маріуполі в результаті масованого обстрілу 

житлових районів міста. Того ж дня на центральній площі міста відбувся 

мітинг, на якому вшанували пам'ять загиблих мирних жителів в Маріуполі.  

Резонансною подією стало знесення пам'ятника В.І. Леніну невідомими 

особами в ніч з 10 на 11 березня 2015 року.  

8 квітня відбулось засідання чергової сесії Добропільської міської ради, 

під час якої розглянуто лист громадського формування з охорони 

громадського порядку «Патріоти Добропілля» від 18.03.2015 з ініціативою 

про визнання Російської Федерації – державою агресором, та визнанням 

терористичними організаціями ДНР та ЛНР. Депутати підтримали ініціативу 

головуючого звернутися до Верховної Ради України з безумовною 

підтримкою Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної 

Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 

державою-агресором» № 129-VIII від 27 січня 2015 року. Лист було 

направлено за підписом міського голови від імені депутатського корпусу 

м. Добропілля. 

Але, незважаючи на буремні події в області та місті, архів працював в 

штатному режимі. В нас не було кадрових змін за цей період, втрат 

документів, зруйнувань чи пошкоджень. Архів, як і весь виконком, працював 

стабільно.  

Люди до всього звикають і постійно боятися втомлюються. От і 

живуть, добре знаючи, що загроза є і вона близько. Але сподіваючись на 

краще, цінуючи буденність та кожен прожитий день. 
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