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Випуск № 21
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. секторм
інформації з питань культури та мистецтва Харківської
обласної універсальної наукової бібліотеки.

Харків 2016 р.

НОВІ ПАМ’ЯТНИКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Оглядова довідка за матеріалами
періодичних видань та інтернет-ресурсів за 2015 – 2016 роки)
Випуск № 21
Неоголошена війна на сході України породила героїв, які захищаючи територіальну
цілісність та суверенітет своєї держави, віддали і віддають за неї найдорожче – свої життя.
І сьогодні, вшановуючи пам’ять про загиблих воїнів АТО, на їх малій батьківщині
відкриваються меморіальні дошки, як знак глибокої вдячності за наше мирне буття.
До уваги оглядова довідка із циклу «Нові пам’ятники історії та культури
Харківської області» – «Пам’ятники та меморіальні дошки, встановлені в населених
пунктах Харківської області на честь героїв АТО». У її написанні використано матеріали
регіональних періодичних видань, що надійшли до фонду Харківської ОУНБ у 2015 –
2016 роках та інтернет-ресурсів. Матеріал викладено у хронології відкриття меморіальних
дощок.

ПАМ’ЯТНИКИ ТА МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ, ВСТАНОВЛЕНІ
В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ДМИТРА ПРИХОДЬКА
НА БЛИЗНЮКІВЩИНІ
24 квітня 2015 року в с.Самійлівка Близнюківського району на фасаді
місцевої школи відкрито меморіальну дошку пам’яті Дмитра

Вікторовича Приходька.
Довідка: Дмитро Вікторович Приходько народився 5 листопада 1990
року в м.Лозова. В 1997 році пішов у перший
клас Широчанської школи. З 2001 року
навчався в Самійлівській ЗОШ, де закінчив 9
класів та вступив до Придніпровського
електробудівельного технікуму. По закінченні
працював за спеціальністю та навчався на
заочному відділенні Одеського політехнічного
університету. Коли прийшов час, пішов
служити до лав Збройних Сил України, потрапивши в десантні війська.
3 березня 2014 року був мобілізований та в складі 25-ої окремої
повітряно-десантної бригади захищав цілісність України.
17 серпня 2014 року загинув поблизу м.Жданівка Донецької області.
Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.
Література:
Ти – герой України з серцем вірного сина...// Нове життя
(Близнюківський р-н).- 2015.- 2 трав.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ГОНЧАРЕНКА
В ІЗЮМІ
29 квітня 2015 року в м. Ізюм, на фасаді гімназії №1 (вул. Соборна,
11) було відкрито меморіальну дошку на честь загиблого в зоні АТО
ізюмчанина
Сергія
Валерійовича
Гончаренка,
військовослужбовця
25-ї
окремої повітрянодесантної бригади Збройних
Сил України.
Молодший сержант Сергій Гончаренко
загинув 14 червня 2014 року під час боїв на
Луганщині, посмертно удостоєний Орденом України “За мужність” ІІІ
ступеня.
Література:
В Ізюмі увіковічили пам’ять загиблого в зоні АТО Сергія Гончаренка
[Електрон. ресурс] // Официальный сайт Изюмской Епархии.- Режим
доступу: http://izyum-eparhiya.org/index.php/novosti/1049-v-izyumi-uvikovichilipam-yat-zagiblogo-v-zoni-ato-sergiya-goncharenka, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Іллічівський М. Буде встановлено меморіальну дошку / М. Іллічівський
// Обрії Ізюмщини.- 2015.- 24 квіт.
Калюжний М. Меморіальну дошку на честь Сергія Гончаренка
відкрито в Ізюмі / М. Калюжний // Обрії Ізюмщини.- 2015.- 8 трав.
МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ ТА ПАМ’ЯТНИК
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ГЕРЇВ АТО
В БАЛАКЛІЙСЬКОМУ РАЙОНІ
У травні 2015 року у м. Балаклія в міській школі №2 відкрили
меморіальну дошку на честь героя, загиблого в зоні АТО – майора Олексія
Анатолійовича Гуртова, випускника цього навчального закладу.
Довідка: Олексій Гуртов, випускник Балаклійської загальноосвітньої
школи №2, пізніше – випускник Харківського
військового артилерійсько-ракетного училища,
командир
батареї
зенітного
ракетноартилерійського дивізіону 128-ї окремої
механізованої гірсько-піхотної бригади.
8 лютого 2015 року Олексій разом з
водієм Романом Чорнобаєм, виконуючи бойове
завдання, повертався в Дебальцеве. У цей же
день Олексій вийшов на зв'язок поблизу Артемівська, потім зв'язок зник,
більше інформації про військових не було. Пізніше стало відомо, що Олексій
загинув 9 лютого під час боїв у селі Логвинове, неподалік від Дебальцеве.
Йому було 37 років.

Література:
В Балаклейской школе торжественно открыта мемориальная доска
погибшему в АТО Алексею Гуртову [Електрон. ресурс] // Харьковский
областной совет Режим доступу: http://www.oblrada.kharkov.ua/ru/presscenter/news/novini/12030-u-balakliyskiy-shkoli-urochysto-vidkryto-memorialnudoshku-zahyblomu-v-ato-oleksiyu, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
рос. мов.
У Балаклії відкрили пам’ятну дошку герою АТО // Слобід. край.- 2015.14 трав.
12 серпня 2015 року у с. Морозівка Балаклійського району було
відкрито пам’ятник на могилі капітана повітряно-десантних військ
Дмитра Чигринова, який загинув 12
серпня 2014 року під час виконання
військового
обов’язку
в
ході
антитерористичної операції на сході України.
Указом Президента України від 14
серпня 2014 року за особливу мужність і
героїзм, виявлені під час захисту державного
суверенітету та територіальної цілісності України, капітан Дмитро
Вікторович Чигринов нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня (посмертно).
Пам’ятник встановлено за сприяння Балаклійської районної державної
адміністрації.
Література:
Пам’ятаємо! [Електрон. ресурс] // Районна інформаційна газета Вісті
Балаклійщини.- Режим доступу: http://vistibal.ucoz.ua/blog/pamjataemo/201508-14-5083, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Наприкінці 2014 року в Шевелівській загальноосвітній школі
Балаклійського району відкрили меморіальну дошку випускнику цієї
школи, кулеметникові-розвіднику Станіславу Майсеєву.
14 серпня 2014 року був підписаний указ Президента України про
нагородження Станіслава Майсеєва посмертно орденом «За мужність» III
ступеня.
Довідка: Кулеметник-розвідник Станіслав Анатолійович Майсеєв
народився 17 березня 1993 року в Харківській області. Солдат загинув 15
липня поблизу населеного пункту Ізварине (Луганська область) від вибуху
снаряда при виконанні бойового завдання в зоні АТО.
Література:
Загиблому в зоні АТО Станіславу Майсеєву відкрили меморіальну
дошку на Харківщині [Електрон. ресурс] // Харківська обласна державна
адміністрація.Режим
доступу:

http://old.kharkivoda.gov.ua/pv/uk/news/view/id/24220,
екрану.- Текст на екрані укр. мов.

вільний.-

Назва

з

МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ГЕРЇВ АТО
У ЗМІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
22 червня 2015 року у с. Таранівка Зміївського району на фасаді
місцевої загальноосвітньої школи було відкрито меморіальну дошку
колишньому учню цього закладу, бійцю
батальйону територіальної оборони «Айдар»
Збройних Сил України Геннадію Леонідовичу
Томі, який загинув 21 липня 2014 року під час
виконання бойового завдання в Луганській
області.
Указом Президента України № 109/2015 від
26 лютого 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
22 червня 2015 року пам'ятний знак військовослужбовцю Євгену
Анатолійовичу Зернію встановили на Алеї Слави в селі Бірки
Зміївського району.
37-річний сержант Євген Зерній загинув 5 лютого 2015 року,
отримавши смертельне поранення при виконанні
службового обов’язку в зоні бойових дій поблизу
села Луганське Донецької області.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і
високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій присязі",
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Література:
У Зміївському районі відкрили дві меморіальні дошки героям,
загиблим в АТО [Електрон. ресурс] // Харківська обласна державна
адміністрація.Режим
доступу:
http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/26511, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Остренок В. Наш обов’язок – не забувати // В. Остренок / Вісті
Зміївщини.- 2015.- 26 черв.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ СЛІСАРЕНКА
У БОГОДУХОВІ

11 вересня 2015 року на фасаді будівлі Богодухівського колегіуму № 2
(м. Богодухів, вул. Шевченка, 33) було відкрито меморіальну дошку
учаснику АТО Сергію Петровичу Слісаренку.
Сергій Слісаренко – випускник 2002 року Богодухівського колегіуму
№2, загинув 12 серпня 2014 року під час бойових дій у м. Вуглегірськ
Донецької області.
Література:
Відкриття меморіальної дошки Сергію Слісаренку [Електрон. ресурс] //
Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації.- Режим
доступу:
http://bogodrono.at.ua/news/vidkrittja_memorialnoji_doshki_sergiju_slisarenku/2015-09-11434, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Пам’яті загиблому воїну... // Маяк.- 2015.- 18 верес.
МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ
ГЕРОЯМ АТО У КУП’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
8 жовтня 2015 року у двох школах Куп’янська відкрили меморіальні
дошки землякам, загиблим в АТО.
У 4-й школі міста Куп’янськ відкрили меморіальну
пам’ятну дошку на честь загиблого в АТО Юрія
Загребельного, а у школі №12 – на честь Максима
Закопайло.
Підполковник Юрій Загребельний
загинув під час бойових дій під Маріуполем
28 жовтня 2014 року. Служив у Криму, після
анексії залишився вірний присязі і
продовжив
службу
у
36
окремій
механізованій бригаді берегової охорони, яка була
передислокована до Миколаєва. У вересні минулого року був
направлений у службове відрядження у зону проведення
АТО. Наприкінці жовтня його не стало. У Юрія залишилися
матір, дружина і маленький син. Йому виповнився 31 рік.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).

Сержант прикордонних військ Максим Закопайло у грудні 2013
року він став добровольцем української армії, а вже у квітні наступного року
був поранений. Після одужання продовжив службу прикордонником.
Загинув молодший сержант – навідник-оператор БТР Максим Закопайло у
селі Сизе, Станичнолуганського району Луганської області 16 липня 2014
року. Він разом із загоном бійців відбив атаку терористів, але, потрапивши у
засідку, продовжив бій, прикриваючи друзів.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).
Література:
У школах Харківщини вшановують бійців, загиблих в АТО [Електрон.
ресурс] // Інформатор.- Режим доступу: http://www.informator.news/u-shkolahharkivschyny-vshanovuyut-bijtsiv-zahyblyh-v-ato/, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
В двух купянских школах открыли мемориальные доски погибшим в
АТО землякам [Електрон. ресурс] // Харківська обласна державна
адміністрація.- Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/76622,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ О. ЛАВРЕНКА У ЛОЗОВІЙ
13 жовтня 2015 року у загальноосвітній школі №7 м. Лозова
відкрили меморіальну дошку випускнику цього навчального закладу
Олександру Миколайовичу Лавренку, який загинув під час проведення
АТО на Сході України.
Довідка: Танкіст-контрактник Олександр Лавренко служив у 93
окремій механізованій бригаді. Він разом з
екіпажем, Андрієм Кулягіним й Олександром
Вохромеєвим, загинув 21 липня 2014 року під час
операції зі звільнення Донецьку поблизу села
Піски. Під час бою терористи почали оточувати
сили української армії, танк капітана Лавренка
прикривав евакуацію поранених і відхід своєї
бригади. Коли в екіпажа закінчилися боєприпаси, він став давити вогневі
точки противника плазунами. Зрештою машина наскочила на фугас, Кулягін
та Вохромеєв загинули, і Олександр Лавренко підірвав танк, щоб не він не
дістався ворогу.
Відчайдушна атака екіпажа Лавренка врятувала українських бійців від
оточення і зберегла щонайменше півсотні життів.
Указом Президента України за особисту мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олександра
Миколайовича Лавренка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня посмертно.

Література:
Відкриття меморіальної дошки О. Лавренко [Електрон. ресурс] //
Вектор
Пульс.Режим
доступу:
http://lozovaya.net.ua/programi/citylife/item/1623-vidkrittya-memorialnoji-doshkio-lavrenko.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
У лозівській школі відкрили пам’ятну дошку герою АТО Олександру
Лавренку
[Електрон.
ресурс]
//
InfoPort.Режим
доступу.http://iploz.com/gorod/novosti/3115-u-lozivskij-shkoli-vidkrili-pam-yatnu-doshkugeroyu-ato-oleksandru-lavrenku, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.
Школа пам’ятає своїх героїв // Слобід. край.- 2015.- 27 жовт.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА КОВБАСИ
НА БОРІВЩИНІ
14 жовтня 2015 року на стіні будинку по провулку Миру, 3 в смт.
Борова Харківської області, встановили
меморіальну
дошку
на
честь
підполковника, заступника начальника
штабу
92-ї
окремої
механізованої
Чугуївсько-Ропшинської бригади Олега
Віктороича Ковбаси, який загинув, в
зоні антитерористичної операції на сході
країни, у бою під містом Щастя на Луганщині.
Література:
На Борівщині встановили меморіальну дошку підполковнику Ковбасі
О.В. [Електрон. ресурс] // Борівська районна державна адміністрація
Харківської
області.Режим
доступу:
http://borovarda.kh.gov.ua/news/156/30459, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ САВЧЕНКО
УЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ

4 грудня 2015 року в Орільському навчально-виховному комплексі
Лозівської районної ради відбулося відкриття меморіальної дошки
Василю Савченку – випускнику цієї школи, рядовому міліції, герою, який
загинув під час бойових дій в зоні АТО, захищаючи цілісність і
недоторканість нашої держави.

Ініціаторами виготовлення пам’ятної дошки стали однокласники
Василя Савченка.
Література:
Відкриття меморіальної дошки Савченку Василю в Орільському НВК
[Електрон. ресурс] // Лозівська районна рада Харківська область.- Режим
доступу:
http://lozrada.kharkov.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%
B8%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD/, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Душко В. Відкриття меморіальної дошки Василю Савченку / В. Душко
// Голос Лозівщини.- 2015.- 8 груд.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ІРАКЛІЯ КУТЕЛІЯ
У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ

18 січня 2016 року в Олексіївському навчально-виробничому
комплексі, що у Первомайському районі відкрили меморіальну дошку на
честь Іраклія Кутелії – героя, який загинув під час бойових дій в зоні
АТО, захищаючи цілісність і недоторканість нашої держави.
Література:
Відкриття меморіальної дошки на честь героя АТО Іраклія Кутелії
[Електрон. ресурс] // Первомайська районна державна адміністрація
Харківської
області.Режим
доступу:
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2530%3A201601-18-13-51-27&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk, вільний.- Назва
з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Відкриття меморіальної дошки на честь героя АТО Іраклія Кутелії //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 23 янв.
Грек М. Меморіальна дошка на честь героя АТО / М. Грек // Слобід.
край.- 2016.- 21 січ.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ДМИТРА КОВШАРЯ
У ШЕВЧЕНКОВОМУ

1 березня 2016 року у Шевченківському ліцеї відкрито меморіальну
доку Дмитру Сергійовичу Ковшару.
У березні 2015 року нагороджено знаком «За військову доблесть».
Також Дмитро є почесним громадянином Шевченкове. Указом Президента
України № 9/2016 від 16 січня 2016 року «за особисту мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджено
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 1 березня 2016 року орден
вручили батькам. Поховано Дмитра Ковшаря в селищі Шевченковому.
З самого початку військових дій на Донбасі Дмитро Ковшар був у зоні
проведення АТО, отримав поранення у боях під Савур-Могилою. Після
закінчення контракту перевівся у Новий Айдар – став санінструктором.
Дмитро загинув при спробі евакуації важкопораненого солдата в результаті
підриву на міні в районі 29-го блокпосту на трасі «Бахмутка» поблизу села
Донецький.
Ініціював встановлення дошки та взяв на себе відповідальність по її
виготовленню народний депутат України Михайло Кобцев, який з самого
початку конфлікту на сході допомагає українській армії.
Література:
Бондар К. Дмитро Ковшар: Яка в людини посмішка, така і душа / К.
Бондар // Слобід. край.- 2016.- 2 лип.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ АТО
У КУП’ЯНСЬКУ
8 квітня 2016 року в Куп’янську було встановлено дві пам’ятні
дошки
землякам-воїнам,
які
загинули
захищаючи цілісність і суверенітет нашої
України.
В НВК-7, в школі, де навчався старшина
батальйону «Дніпро-1» Віталій Леонідович
Українцев та в школі №12 встановили
меморіальну
дошку
сержанту
Юрію

Володимировичу Безщотному.

Заходи пройшли в рамках ініціативи Народного депутата України
Михайла Кобцева та голови правління UFC Олега
Лущика, які вирішили власним коштом увіковічити всіх
наших бійців, що загинули в зоні проведення АТО.
В. Украинцев – старшина міліції, батальйон
"Дніпро-1". Народився 20 січня 1968 року в с. Куп'янськВузловий (Куп'янський р-н, Харківська обл.). Загинув 14
вересня 2014 року в бою з російської диверсійною
групою біля с. Піски (Ясинуватський р-н, Донецька обл.).
Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
(посмертно).
Література:
Ківшар О. У Куп’янську встановлено меморіальні дошки воїнам АТО /
О. Ківшар // Голос країни. Куп’янськ.- 2016.- 14 – 20 квіт.
Ківшар О. Встановлено меморіальні дошки воїнам АТО / О. Кішар //
Голос країни (Куп’янськ).- 2017.- 5 січ.
Меморіальні дошки загиблим героям [Електрон. ресурс] // Наш рідний
Куп’янськ.- Режим доступу: http://nashridkup.com.ua/?p=3240, вільний.- Назва
з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА ЧЕПЕЛЕНКА
У БЛИЗНЮКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
6 травня 2016 року у селі Лукашівка Близнюківського було відкрито
меморіальну дошку Олегу Олександровичу Чепеленку.
Олег Чепеленко служив у складі 92-ї окремої
механізованої бригади, був снайпером.
Загинув 7 серпя 2015 року під Трьохізбенкою на
Луганщині.
Меморіальна дошка встановлена на стіні сільської
школи, в якій Олег навчався і в яку повернувся
працювати після закінчення педінституту. Нині школа
носить його ім’я.
Література:
Воронкіна Н. Пам’ять не згасне, не зітреться... / Н. Воронкіна // Нове
життя (Близнюківський р-н).- 2016.- 14 трав.
На Харьковщине открыта мемориальная доска погибшему в АТО
бойцу 92-й омбр Олегу Чепеленко [Електрон. ресурс] // Главное.- Режим
доступу: http://glavnoe.ua/news/n270511, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані рос. мов.
На Харьковщине почтили память бойца, который героически подорвал
себя вместе боевиками [Електрон. ресурс] // Медиа группа «Объектив».Режим доступу: http://www.objectiv.tv/080516/127711.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА СОЛОДОВНІКА
У БАРВІНКОВОМУ

25 травня 2016 року у Барвінківській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №1 відбулося відкриття меморіальної дошки випускнику школи,
патріоту України Євгену Олеговичу Солодовніку, який загинув в зоні
АТО.
Події, які забрали життя 23-річного юнака відбулися у серпні 2014
року, а поховати його вдалося лише у лютому 2015-го.
Того ж 2015 року Євгена Солодовніка Указом Президента України
було удостоєно орденом «За мужність» ІІІ ступеню посмертно.
Література:
Відкриття меморіальної дошки Євгену Солодовніку [Електрон. ресурс]
// Офіційний сайт відділу освіти Барвінківської районної державної
адміністрації Харківської області.- Режим доступу: http://www.barvinkovervo.com.ua/?p=5125, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Завжди пам’ятатимуть // Слобід. край.- 2016.- 28 трав.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ТОПЧІЯ
У БЛИЗНЮКАХ

1 червня 2016 року на будівлі ліцею у Близнюках відкрили
меморіальну дошку майору Збройних Сил України, бортового авіаційного
техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади 8го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України Миколі

Миколайовичу Топчію.

Література:
Воронкіна І. І знову нам залишається лише пам’ять... / І. Воронкіна //
Нове життя (Близнюківський р-н).- 2016.- 4 черв.
Пам’ятний мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки [Електрон.
ресурс] // Близнюківська районна державна адміністрація.- Режим доступу:
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/31/37325, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ДМИТРА ПОСОХОВА
НА ВЕЛИКОБУРЛУЧЧИНІ

30 липня 2016 року в селі Плоске Великобурлуцької селищної ради
відкрили меморіальну дошку бійцю антитерористичної операції Дмитру

Посохову.
Місце для цього виділили символічне – Площанська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів, у якій навчався Герой.
Дмитро Посохов воював у складі 25-ї окремої аеромобільної бригади.
Загинув влітку 2014 року під час боїв за Шахтарськ.
Література:
Зорянська М. Пам’ятають своїх героїв / М. Зорянська // Слобід. край.2016.- 2 серп.
На Великобурлуччині в пам’ять про героя – учасника АТО відкрили
меморіальну дошку АТО [Електрон. ресурс] // Великобурлуцька районна
державна
адміністрація.Режим
доступу:
http://velykoburlukrda.kh.gov.ua/news/227/38384, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.
Склярова Л. Він назавжди залишився випускником / Л. Склярова //
Вісник Великобурлуччини.- 2016.- 6 серп.
ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК
ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ У ВЕЛИКОМУ БУРЛУКУ
21 серпня 2016 року на меморіальному комплексі в смт. Великий
Бурлук відкрили пам’ятний знак захисникам України, які загинули у зоні
АТО.

На стелі пам’яті викарбувані рядки з вірша великобурлучанки, поетеси
Людмили Склярової:
«Схиліться біля тих могил,
Де хлопчаки знайшли свій мир,
І сумно стогне ковила:
Не вберегла, не вберегла…»
Література:
Зорянська М. Їх пам’ятатимуть / М. Зорянська //
Слобід. край.- 2016.- 23 серп.
У Великобурлуцькому районі встановлено
пам’ятний знак загиблим учасникам АТО [Електрон.
ресурс] // Великобурлуцька районна державна
адміністрація.Режим
доступу:
http://velykoburlukrda.kh.gov.ua/news/227/38727, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СТАНІСЛАВА РИЖОВА
У ПОКОТИЛІВЦІ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
24 травня 2016 року у Покотилівському ліцеї «Промінь»
(Харківський р-н) відкрито меморіальну дошку снайперу-розвіднику
Станіславу Анатолійовичу Рижову, який героїчно загинув при
виконанні бойового завдання в зоні проведення антитерористичної
операції.
Меморіальна дошка встановлена на фасаді школи, де він навчався.
Станіслав Рижов 26 березня 2015 року записався добровольцем до
Збройних Сил України для захисту територіальної
цілісності нашої держави; зарахований до військової
частини № 4021 м. Краматорська, 42-го батальйону
Територіальної Оборони України, пізніше розподілений
до 131-го Окремого Розвідницького Батальйону
снайпером-розвідником.
Загинув 18 липня 2015 року під с. Жовтень
Новоазовського району Донецької області від мінновибухового пристрою при виконанні бойового
завдання.
Станіслав Рижов посмертно нагороджений орденом "Народний Герой
України", Державним Орденом "За мужність ІІІ ступеня", Почесним знаком
"Маріуполь, відстояли – перемогли", Почесним знаком "Почесний
громадянин міста Мерефа".
Відкриття меморіальної дошки відбулося за сприяння народного
депутата України Михайла Кобцева, одним з напрямків діяльності якого є
увічнення пам’яті загиблих військовослужбовців.

Література:
Память о герое. Под Харьковом открыли мемориальную доску
погибшему бойцу АТО // [Електрон. ресурс] Медиа группа «Объектив».Режим доступу: http://objectiv.tv/240516/128354.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Урочисте відкриття меморіальної дошки // [Електрон. ресурс]
Офіційний сайт відділу освіти Харківської районної державної адміністраці.Режим доступу: http://khar-rvo.org.ua/index.php/2622-akakrl, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ КОЛОДІЯ
У ПЕРЕСІЧНОМУ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
13 жовтня 2016 року на фасаді Пересічанського навчальновиховного комплексу встановили меморіальну дошку Герою України
Сергію Володимировичу Колодію.
С.В. Колодій народився 4 лютого 1981 року у селищі Пересічне
Дергачівського району Харківської області. Закінчив Гвардійський факультет
військової підготовки імені Верховної Ради України
Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут".
З 2014 року капітан С.В. Колодій приймав
активну участь в антитерористичній операції на сході
України. Служив командиром роти механізованого
батальйону 93-ї окремої гвардійської механізованої
Харківської бригади Сухопутних військ Збройних сил
України, яка дислокується у селищі Черкаське
Новомосковського району Дніпропетровської області, військова частина
А1302.
З 1 серпня 2014 року разом зі своєю ротою захищав Донецький
аеропорт. Технічно грамотний фахівець з бойової техніки, він не боявся
проявляти ініціативу, був справжнім військовим професіоналом, одним з тих,
на кому трималася оборона Донецького аеропорту.
Загинув 28 вересня 2014 року внаслідок прямого влучання танкового
снаряду у БМП, ціною свого життя врятувавши життя 20
військовослужбовцям. Похований у селищі Пересічне Дергачівського району
Харківської області.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня
(06.10.2014, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України) посмертно.
Указом Президента України Петра Порошенко № 350/2016 від 23
серпня 2016 року за особисту мужність, героїзм, вірність військовій присязі,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України капітану Сергію Володимировичу Колодію посмертно присвоєно
звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Література:
Герої не вмирають!
Колодій Сергій Володимирович// [Електрон. ресурс] Герої Укрїни.Режим доступу: http://ukrgeroes.narod.ru/KolodiySV.htm, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
14 жовтня – День захисника України // Вісті Дергачівщини.- 2016.- 15
жовт.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ
ВОЛОДИМИРА БРИЗГАЙЛА У ДВОРІЧНІЙ

12 жовтня 2016 року на будівлі Дворічанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів було відкрито меморіальну дошку захиснику України

Сергію Володимировичу Бризгайлу.
Література:
Должанський І. Щоб пам’ятали завжди / І. Должанський //
Дворічанський Край.- 2016.- 22 жовт.

