Про події періоду проведення антитерористичної операції (2014 -2015
років) на території Добропільського району
Лютий 2014 року запам’ятався всім жителям Добропільського району
неординарною, шокуючою подією, коли на територію селища Залізничне, що
прилягає до залізничної дороги, прибули танки та БТРи. Реакція людей на цю
подію була різна.
Напередодні 9 травня цього ж року на в’їздах та виїздах міста Добропілля
були встановлені блокпости з військовими. У всіх людей, що проїздили чи
проходили, перевірялися особисті документи, і населення почало звикати до
цих перевірок.
13 червня 2014 року кожен житель міста Добропілля та навколишніх сіл
району, вважаю, запам’ятав на все життя.
Близько 7.30 я вже зібралася йти на роботу (на той час працювала
головним спеціалістом з питань цивільного захисту райдержадміністрації), і в
цей час я почула серію потужних вибухів. Було таке почуття, що це зовсім
поруч. Коли я прийшла на автобусну зупинку, то побачила, що в напрямку села
Добропілля стоять величезні стовпи диму.
Одразу зателефонувала з мобільного телефону (зв'язок ще був) до
чергового райдержадміністрації стосовно оперативних повідомлень, що,
можливо, надійшли. Однак інформацій ніяких не надходило.
На 8.00 всі працівники зібралися біля райдержадміністрації, однак в
приміщення не заходили. У всіх було єдине запитання: «Що сталося і що
робити далі?». Мобільний зв'язок вже не працював.
А в цей час колишній голова райдержадміністрації (на той час голова)
Кравчук Олег Володимирович, колишній військовий комісар Добропільського
ОМВК Рак Володимир Олександрович, начальник Добропільського РВ ГУ
ДСНС України в Донецькій області, майор служби цивільного захисту
Левченко Дмитро Володимирович та в.о. начальника Добропільського МВ ГУ
МВС України в Донецькій області Іщенко Ярослав В’ячеславович були на
території овочевої бази ТОВ «Перспектива», де палало овочесховище. Воно
постраждало внаслідок нанесення масивних ударів установкою «Град» зі
сторони станції Мерцалово.
Я отримала доручення голови райдержадміністрації про негайний збір
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та
керівників постраждалих об’єктів. Протягом 30 хвилин всі запрошені прибули
на засідання до райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації було утворено районний
оперативний штаб, який зібрано о 15 годині в цей же день на нараду.
Як з’ясувалося, вранці до станції Мерцалово прибула колона військової
техніки у складі 2-х бронетранспортерів, двох установок «Град» та декількох
джипів. Про це було повідомлено і в соціальних мережах.
З місця їх дислокації було здійснено декілька залпів в сторону
м. Добропілля. В момент випуску ракет, одна з установок загорілася, не
вистріливши весь боєкомплект. З 40 ракет, 14 залишилися невикористаними.
Військові фахівці на той час вважали, що бойовики мали намір обстріляти
український блокпост, який стояв неподалік біля овочевої бази, в напрямку
селища Святогорівка. Однак, припустимо, через помилку в коригуванні вогню
всі ракети влучили в овочеву базу ТОВ «Перспектива», КП «Агрокомсервіс»,
ТОВ «Агропром».
В результаті обстрілу загинув молодий чоловік, були тяжко поранена
жінка, яка внаслідок поранень стала інвалідом, та отримала поранення ще одна
жінка, яка в цей час працювала на власному городі.
Територія, з якої здійснювався прицільний вогонь, була оточена
військовими, так як бойовиками перед від’їздом було заміновано згорілу
установку.
Внаслідок обстрілу ТОВ «Перспектива» нанесено збитки більш, ніж на
22,5 млн. грн. Нанесено збитки і КП «Агрокомсервіс» та ТОВ «Агропром» на
сумублизько 130,0 тис.грн.
Райдержадміністрація протягом 2014-2015 років працювала у звичайному
штатному режимі. Режим роботи архіву також не змінювався.
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