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НОВІ ПАМ’ЯТНИКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
До уваги оглядова довідка із циклу «Нові пам’ятники історії та культури
Харківської області» – «Пам’ятники та меморіальні дошки, встановлені на
Харківщині на честь героїв АТО». У її написанні використано матеріали регіональних
періодичних видань, що надійшли до фонду Харківської ОУНБ у 2017 році та інтернетресурсів. Матеріал викладено у хронології відкриття пам’ятних знаків.

МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,
ВСТАНОВЛЕНІ НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
У ХАРКОВІ
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ
СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ ХНУ ІМ. КАРАЗІНА,
ЯКІ ЗАГИНУЛИ В АТО
27 січня 2017 в головному корпусі Харківського Національного
університету ім. В. Н. Каразіна року відкрили меморіальну дошку
студентам і випускникам вишу, які загинули в АТО.
Меморіальна дошка встановлена на 2-му
поверсі Університету.
На ній увічнені імена чотирьох загиблих
"каразінців": студентів історичного факультету –
бійця
Добровольчого
українського
корпусу
Святослава Горбенка (26.12.1994 – 3.10.2014),
старшого
стрільця
2-го
батальйону
спецпризначення Національної гвардії України
«Донбас» Едуарда Ушакова (13.12.1990 –
29.08.2014), а також двох випускників: медичного
факультету – рядового батальйону патрульної
служби поліції особливого призначення «Херсон»
МВС України в Херсонській області Владислава
Ковальова (10.01.1984 – 29.08.2014) та історичного
факультету – командира взводу окремої зведеної
штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої
механізованої
бригади
Мирослава
Мисли
(4.06.1992 – 02.10.2016).
Серед ініціаторів встановлення меморіальної дошки – випускники
університету – однокурсники загиблих, нинішні студенти, аспіранти та
викладачі вишу, а також Харківська правозахисна група.
Довідка: Святослав Горбенко – боєць 1-ї штурмової роти 5-го
батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Навчався
на історичному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Взимку 2013-2014 років
брав участь в Революції гідності, активний учасник харківського
Євромайдану. У серпні 2014 року вступив до лав Добровольчого
українського корпусу «Правий сектор», був бійцем 1-ї штурмової роти 5-го

батальйону. Брав участь в боях за Донецький аеропорт. 3 жовтня 2014 року,
рятуючи травмованого побратима, від пострілу танка в приміщення старого
терміналу боєць Горбенко отримав смертельне осколкове поранення сонної
артерії, а також поранення руки і ноги, і загинув від отриманих поранень.
Владислав Ковальов – випускник медичного факультету ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, працював лікарем-хірургом в лікарні Управління Міністерства
внутрішніх справ України в Херсонській області. У червні 2014 року
добровольцем вступив до лав батальйону патрульної служби міліції
особливого призначення «Херсон», виконував обов’язки лікаря-хірурга. 29
серпня 2014 року рядовий міліції Ковальов загинув під час виходу з
«Іловайського котла» у так званому «зеленому коридорі» поблизу села
Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області.
Мирослав Мисла – військовий, командир відділення окремої зведеної
штурмової роти «Карпатська Січ» 93-й ОМБР. З 2009 по 2015 роки навчався
на історичному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна. З перших днів війни
добровольцем пішов на схід у складі батальйону «Січ», який згодом було
перетворено на Окрему зведену штурмову роту «Карпатська Січ» у складі
93-ї ОМБР. Брав участь, зокрема, у боях в районі Донецького аеропорту. 2
жовтня 2016 загинув поблизу села Кримське (Новоайдарський район)
Луганської області. Мирослав на чолі розвідгрупи під час виконання
бойового завдання виявив ДРГ противника, потрапив під масований
мінометний обстріл і помер від отриманих поранень.
Едуард Ушаков у 2007-2009 роках навчався на історичному факультеті
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Солдат резерву, старший стрілець 2-го батальйону
спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29 серпня 2014 року під
час виходу з «Іловайського котла» в результаті обстрілу.
Джерело інформації:
В університеті Каразіна відкрили меморіальну дошку загиблим в АТО
студентам і випускникам [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської
міської ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/v-universiteti-karazina-vidkrili-memorialnudoshku-zagiblim-v-ato-studentam-i-vipusknikam-34408.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
В университете увековечили память героев // Харьков. известия.- 2017.28 янв.
Меморіальна дошка на згадку про «каразінців», які загинули під час
бойових дій на Донбасі [Електрон. ресурс].- Режим доступу:
http://khpg.org/index.php?id=1485784547, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Увековечили студентов, погибших в АТО // Харковская неделя.- 2017.№3, январь.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ ЛИТВИНЕНКА
24 травня 2017 року в Харкові відкрили меморіальну дошку учаснику
АТО, воїну 17-го батальйону 57-ої ОМБР Юрію Юрійовичу Литвиненку.
Пам’ятний знак встановлено на школі № 63 м. Харкова по пр.
Олександрівському,43/19, яку закінчив військовий.
Довідка: Юрій Литвиненко з 13 березня 2015 року проходив службу у
17-му батальйоні 57 бригади м. Дзержинськ Донецької області на посаді
помічника комбату з правових питань. Під час
виконання чергового бойового завдання 16
грудня 2015 року потрапив під обстріл. Це було
останнє його бойове завдання.
Указом Президента України №132/2016
від 8 квітня 2016 року «за особливу мужність і
високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету на території цілісності
України,
вірність
військовій
присязі»
нагороджений орденом Богдана Хмельницького
ІІІ ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
В Харькове открыли мемориальную доску герою АТО [Електрон.
ресурс] // kharkiv today.- Режим доступу: https://2day.kh.ua/v-harkove-otkrylimemorialnuyu-dosku-geroyu-ato/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
рос. мов.
На школі №63 планують встановити меморіальну дошку бійцю АТО
[Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського
голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-shkoli-63-planuyut-vstanovitimemorialnu-doshku-biytsyu-ato-33063.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Памяти героя // Харьков. известия.- 2016.- 15 сент.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ЛОБОВА
11 жовтня 2017 року у Харкові на фасаді будівлі міської гімназії №
82 по пр. Героїв Сталінграду, 171-б відкрили меморіальну дошку
командиру роти глибинної розвідки
Сергію Миколайовичу Лобову, який
загинув в зоні проведення АТО.
Довідка:
Майор
Сергій
Лобов
командував ротою 74-го окремого
розвідувального
батальйону.
Він
загинув 18 червня 2016 року в районі
смт Луганського Донецької області під час виконання бойового завдання.

За особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, Сергій Лобов
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
В память о герое // Харьков. известия.- 2017.-12 окт.
В Харькове открыли мемориальную доску майору Сергею Лобову
[Електрон.
ресурс]
//
Харьковская
областная
государственная
администрация.- Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/89011,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
В честь героя АТО в гимназии №82 установили мемориальную
табличку [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради,
міського
голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/-36921.html, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані рос. мов.
Гусев П. В двух школах установлены памятные доски героям / П. Гусев
// Веч. Харьков.- 2017.- 12 окт.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ РУСЛАНА ПЛОХОДЬКА
12 жовтня 2017 року у Харкові на фасаді Харківської
загальноосвітньої школи №128 по вул. Владислава Зубенка, 72-б відкрили
меморіальну дошку Руслану Плоходько, який загинув в зоні проведення
АТО.
Довідка: Руслан Володимирович Плоходько народився в 1975 році, в
школі №128 навчався з 1982 по 1988 рік. У 1993 році вступив до
Харківського інституту Військово-повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
Служив в 16-й окремій бригаді
армійської авіації 8-го армійського
корпусу Сухопутних військ Збройних
сил України.
Підполковник
Руслан
Плоходько загинув в перші місяці
АТО. 2 травня 2014 року в небо
піднявся вертоліт Мі-24, екіпаж якого
повинен був зробити повітряну розвідку в районі населених пунктів
Краматорськ і Слов'янськ. Близько Карлівки прозвучали два постріли – одна
з ракет потрапила у вертоліт. Підполковник Плоходько, почувши, що в
районі населеного пункту Слов'янськ збитий вертоліт МІ-24 з його
вертолітної ланки, направив свій борт на допомогу. В цей час пролунали
постріли, одна з ракет потрапила в кабіну, і вертоліт загорівся в повітрі.
Екіпаж у складі трьох осіб на чолі з Русланом Плоходько загинув.
Герой АТО похований 21 травня 2014 року на центральному кладовищі
міста Броди поруч із загиблими бойовими товаришами.

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного
суверенітету і територіальної цілісності України, Руслан Плоходько
посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького I ступеня.
На честь Руслана Плоходько у Харкові названа одна з вулиць у
Московському районі.
Джерело інформації:
В школе №128 установили мемориальную доску герою АТО [Електрон.
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,
виконавчого комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/ushkoli-128-vstanovili-memorialnu-doshku-geroyu-ato-36929.html,
вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Гусев П. В двух школах установлены памятные доски героям / П. Гусев
// Веч. Харьков.- 2017.- 12 окт.
Памяти героя // Харьков. известия.- 2017.- 14 окт.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ПЕТРА ЛАВРІНЕНКА
13 жовтня 2017 року на фасаді будівлі Харківської загальноосвітньої
школи №115 Новобаварського району відкрили меморіальну дошку
капітану Петру Григоровичу Лавріненку, який загинув в зоні проведення
АТО.
Довідка: Петро Лавріненко був призваний на військову строкову
службу у лави Внутрішніх військ 10 років тому, став професійним
військовим.
У складі миротворчого батальйону у
2000 році був направлений до Косово, де
удосконалив свій бойовий досвід, був
нагороджений медаллю та почесним
знаком. Далі навчався в академії МВС, де
отримав звання молодший лейтенант та
посаду командир взводу. У 2012 році був
призначений
командиром
роти
спеціального призначення, весною 2014
року – направлений в зону АТО.
5 вересня 2014 року загинув під населеним пунктом Тельманове
Донецької області від кулі снайпера.
Указом Президента України капітан Петро Лавріненко був
нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).
Його ім’я навічно занесене в списки військової частини 3027.
Джерело інформації:
На фасаде школы № 115 открыли мемориальную доску Петру
Лавриненко [Електрон. ресурс] // Харьковские известия.- Режим доступу:
http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/2770/1252559.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВЛАДИСЛАВА БЛІНОВА
20 листопада 2017 року на фасаді Харківської загальноосвітньої
школи №97 (вул. Гвардійців Широнінців, 5-г) відкрили меморіальну дошку
Владиславу Блінову, який загинув у зоні АТО.
Довідка: Блінов Владислав Євгенович народився у Харкові. 3 1986 по
1994 рік навчався у школі №97. Закінчив Харківський текстильний технікум,
в 1998 році був призваний до лав Збройних Сил України.
У серпні 2014 року Владислава Блінова мобілізували і направили в 92гу окрему механізовану бригаду в селище
Клугіно-Башкирівка на Харківщині. Уже за
місяць бригада була відправлена зону АТО. Бійці
зайняли крайню позицію на кордоні з окупованою
територією біля міста Щастя Луганської області.
Старший сержант, заступник командира
взводу
4-тої
механізованої
роти
2-го
механізованого батальйону 92-гої бригади
Владислав Блінов загинув 5 квітня 2015 року під
час обстрілу терористами опорного пункту на
околиці Щастя (в результаті попадання ракети в
мінний шлагбаум трапився вибух). Похований герой АТО у Мерефі.
За особисту мужність і високий професіоналізм, проявлені при захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, Владислав
Блінов посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня, а також недержавною нагородою «Народний герой України».
Джерело інформації:
В харьковской школе №97 появилась мемориальная доска герою АТО
[Електрон. ресурс] // Медиа группа «Объектив».-Режим доступу:
http://archive.objectiv.tv/201117/149382.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані рос. мов.
Стрельник И. Автором мемориальной доски в честь погибшего героя
стал известный скульптор / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2017.- 18 нояб.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-shkoli-97-vstanovili-memorialnudoshku-geroyu-ato-3725

ПАМ’ЯТНИКИ ТА МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,
ВСТАНОВЛЕНІ НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА КОЗОРОЗА
У ЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ
2 лютого 2017 року у селищі Панютине Лозівського району відкрили
пам’ятну дошку загиблому в АТО Леоніду Едуардовичу Козорозу.
Дошку виготовили побратими Леоніда і у пам’ять про загиблого героя
встановили її на фасаді Панютинської
ЗОШ № 1, де навчався хлопець.
Довідка: Леонід Козороз народився у
селищі Панютине, після закінчення школи
навчався у Панютинському професійному
аграрному ліцеї. У Збройних силах України
служив за контрактом.
Загинув воїн 2 лютого 2016 року
поряд з селом Спірним під Артемівськом.
Група бійців під час обходу бойових позицій підірвалася на розтяжці, Леонід
помер у хірургічному відділенні міста Сватове Луганської області.
Указом Президента України № 132/2016 від 8 квітня 2016 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).
Джерело інформації:
Лілітко Г. Білий сніг – чорна вода / Г. Лілітко // Голос Лозівщини.2017.- 7 лют.
У Панютиному відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО Леоніду
Козорозу // [Електрон. ресурс] Лозівська міська рада.- Режим доступу:
http://lozovarada.gov.ua/golovni-novini/u-panyutinomu-vidkrili-memorialnudoshku-zagiblomu-v-ato-leonidu-kozorozu.html, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ГУРОВА
У ЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4 квітня 2017 року у селищі Панютине Лозівського району відкрили
меморіальну дошку загиблому в АТО бійцю 92-ї окремої механізованої
бригади Гурову Сергію В’ячеславовичу.
Меморіальну дошку розмістили на адміністративній будівлі
Панютинського вагоноремонтного заводу, де багато років пропрацював
загиблий боєць.

Загинув Сергій Гуров 5 квітня 2015 року у місті Щастя. За заслуги
перед державою нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
посмертно.
Дошку загиблому Сергію Гурову
виготовили друзі, волонтери та
учасники
АТО,
приурочили
її
відкриття другій річниці загибелі
Сергія.
Джерело інформації:
Гуляєва Н. У бій без вороття / Н.
Гуляєва // Голос Лозівщини.- 2017.- 11
квіт.
У Панютиному відкрили дошку
загиблому в АТО Сергію Гурову Козорозу // [Електрон. ресурс] Лозівська
міська рада.- Режим доступу: http://lozovarada.gov.ua/golovni-novini/upanyutinomu-vidkrili-doshku-zagiblomu-v-ato-sergiyu-gurovu.html,
вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ТВЕРДОХЛІБА
У ЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ
13 жовтня 2017 року в селі Перемога Лозівського району в місцевій
загальноосвітній школі відкрили меморіальну дошку пам’яті загиблого
односельчанина Твердохліба Миколи Миколайовича.
Довідка: Твердохліб М.М. – військовослужбовець окремого загону
розвідки спеціального призначення, інструктор, помічник кулеметника.
22 березня 2015-го року автомобіль, у якому перебував Твердохліб,
потрапив у засідку терористів під
Слов'янськом. Машина наїхала на фугасну
міну й підірвалася. Помер 28 березня 2015
року.
Указом Президента України №
365/2015 від 28 червня 2015 року, "за
особисту
мужність
і
високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі",
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему гвардейцу спецназовцу (фото) [Електрон. ресурс] // Главное.- Режим доступу:
https://glavnoe.ua/news/n322143-na-harkovschine-otkryli-memorialnuju-doskupogibshemu-gvardejcu---specnazovcu-(foto), вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані рос. мов.
Твердохліб Микола Миколайович [Електрон. ресурс] // Вікіпедія.Режим
доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Твердохліб_Микола_Миколайович,
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

вільний.-

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ ЛИТВИНЕНКА
У КОЛОМАЦЬКОМУ РАЙОНІ
21 березня 2017 року у селі Шелестове Коломацького району
відкрили пам’ятну дошку учаснику АТО, воїну 17-го батальйону 57-ої
ОМБР Юрію Юрійовичу Литвиненку.
Меморіальну дошку встановили у фойє школи, де свого часу навчався
Юрій Литвиненко.
Довідка: Народився Ю. Ю. Литвиненко 28 вересня 1979 року в селі
Пащенівка Краснокутського (нині Коломацького) району Харківської
області. Деякий час навчався у
Шелестівській загальноосвітній школі.
Уже
у
Харкові
він
закінчив
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
№ 63. У 1996 році вступив, а в 2001
році з відзнакою закінчив юридичний
факультет Харківського національного
педагогічного
університету
імені
Г.С.Сковороди. З 2001-2002 років
служив у Збройних Силах України.
Юрій Литвиненко з 13 березня 2015 року проходив службу у 17-му
батальйоні 57 бригади м. Дзержинськ Донецької області на посаді помічника
комбату з правових питань. Під час виконання чергового бойового завдання
16 грудня 2015 року потрапив під обстріл. Це було останнє його бойове
завдання. Поховали Литвиненка Юрія на кладовищі у с. Шелестове,
Коломацького району Харківської області.
Указом Президента України №132/2016 від 8 квітня 2016 року «за
особливу мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного
суверенітету на території цілісності України, вірність військовій присязі»
нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
Відкриття меморіальної дошки в приміщенні Шелестівського
навчально-виховного комплексу учаснику АТО Литвиненку Юрію
Юрійовичу [Електрон. ресурс] // Коломацька районна державна
адміністрація.
Режим
доступу:
http://kolomatskarda.kh.gov.ua/news/2094/42685, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.
Меморіальну дошку загиблому воїну АТО відкрили у сільській школі
на Харківщині // [Електрон. ресурс] Стрічка новин Харкова.- Режим доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/society/2017/03/21/151365.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Пам’ять на віки // Слобід. край.- 2017.- 23 берез.

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК БІЙЦЯМ АТО
У ЗМІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
26 серпня 2017 року у селі Шелудьківка Зміївського району відкрили
пам’ятний знак учасникам бойових дій на Сході України, воїнам АТО.
У композиції знака присутні елементи військової споруди, яка була
задіяна Зміївською районною ротою територіальної оборони у квітні 2014
року, аби запобігти можливому в’їзду диверсійних
груп. А також барельєф, який вшановує події
Революції Гідності, Героїв Небесної сотні, воїнів
Антитерористичної операції все це – на фоні
Скорботної Матері з малою дитиною за гербом
України, що означає захист Держави і своїх громадян.
Великі крила ангела обіймають кордон України, що
символізує єдність та цілісність вільної Батьківщини.
Джерело інформації:
В Шелудьківці відкрили пам’ятний знак воїнам
АТО [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської
обласної громадської організації "Спілка ветеранів
АТО".Режим
доступу:
http://svato.kh.ua/?p=4557&lang=uk, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Пам’ятний знак бійцям АТО відкрито в Шелудьківці // Вісті
Зміївщини.- 2017.- 5 верес.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ШОЛОМІНСЬКОГО
У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ
11 вересня 2017 року у Троїцькому Первомайського району на фасаді
місцевої школи відкрили меморіальну дошку на честь воїна АТО
Володимира Шоломінського.
Довідка: Володимир Шоломінський загинув 10
грудня 2016 року, обороняючи українські позиції в
Донецькій області. Потрапивши під обстріл ворожої
артилерії, він встиг прикрити собою від осколків свого
командира.
Джерело інформації:
В Троицком увековечили память погибшего
героя
[Електрон.
ресурс]
//
Первомайщина
Слобожанская.Режим
доступу:
http://mayday.com.ua/1544-v-troickom-uvekovechili-pamyat-pogibshegogeroya.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Открытие мемориальной доски в честь героя АТО Владимира
Шоломинского // Знамя труда.- 2017.- 16 сент.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА МИСЛИ
У ЧУГУЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
2 жовтня 2017 року в селі Волохів Яр Чугуївського району
Харківської області відкрили меморіальну дошку, що увічнює пам’ять
бійця АТО Мирослава Івановича Мисли.
Її розмістили на будівлі школи, яку
Мирослав Мисла закінчив у 2009 році.
Ініціатива відкриття пам’ятного знака
належить
педагогічному
колективу
Волохово-Ярського НВК, допомогу надали
Чугуївські райдержадміністрація та районна
рада.
Довідка:
Мирослав
Мисла
–
військовий, командир відділення окремої
зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-й ОМБР. З 2009 по 2015 роки
навчався на історичному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна. З перших днів
війни добровольцем пішов на схід у складі батальйону «Січ», який згодом
було перетворено на Окрему зведену штурмову роту «Карпатська Січ» у
складі 93-ї ОМБР. Брав участь, зокрема, у боях в районі Донецького
аеропорту. 2 жовтня 2016 загинув поблизу села Кримське (Новоайдарський
район) Луганської області. Мирослав на чолі розвідгрупи під час виконання
бойового завдання виявив ДРГ противника, потрапив під масований
мінометний обстріл і помер від отриманих поранень.
Джерело інформації:
Мисла Мирослав Іванович [Електрон. ресурс] // Вікіпедія.- Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_
%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_
%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, ,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
У Волоховому Яру відкрили меморіальну дошку загиблому АТО
односельцю // Вісник Чугуївщини.- 2017.- 7 жовт.
У Волоховому Яру увічнили пам'ять односельця, загиблого в АТО
[Електрон. ресурс] // Чугуївська районна державна адміністрація.- Режим
доступу: http://chuguevrda.gov.ua/novosti/4616-u-volokhovomu-yaru-uvichnilipam-yat-odnoseltsya-zagiblogo-v-ato, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВОЇНІВ АТО
У ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ
13 жовтня 2017 року у смт Пересічне Дергачівського району на
будівлі Пересічанського НВК відкрили меморіальні пам'ятні дошки на
честь випускників школи, загиблих в АТО:

старшого сержанта Олексія Івановича Пакала; рядового, водія 2
стрілецького відділення 2 стрілецького взводу стрілецької роти ВОС
100182А Кудайназара Алімбайовича
Саіпова; солдата, стрільця-санітара 2
мотопіхотного взводу 1 монопіхотної
роти 37 окремого мотопіхотного
батальйону 56 окремої мотопіхотної
бригади Василя Сергійовича Тімченка.
Джерело інформації:
Відкриття меморіальної пам'ятної
дошки пошани у Пересічанській школі
[Електрон. ресурс] // Дергачівська районна державна адміністрація.- Режим
доступу: http://dergachirda.gov.ua/news/3508, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
Хміль Г. До Дня захисника України / Г. Хміль // Вісті Дергачівщини.2017.- 21 жовт.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ КУРИЛКА
У ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ

13 жовтня 2017 року у сел. Вільшани Дергачівського району на
будівлі Вільшанській загальноосвітній школі відкрили меморіальну дошку
на честь випускника школи, загиблого в АТО, старшого водія військової
частини п/п В 2260 Сергія Вікторовича Курилка.
Джерело інформації:
Відкриття меморіальної дошки у Вільшанській загальноосвітній школі
[Електрон. ресурс] // Дергачівська районна державна адміністрація.- Режим
доступу: http://dergachirda.gov.ua/news/3506, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
До Дня захисника України // Вісті Дергачівщини.- 2017.- 21 жовт.

