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НОВІ ПАМ’ЯТНИКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятий випуск оглядової довідки «Пам’ятники та меморіальні дошки,
встановлені у Харкові та населених пунктах Харківської області на честь героїв
АТО» продовжує серію «Нові пам’ятники історії та культури Харківської області». У її
написанні використано матеріали регіональних періодичних видань, що надійшли до
фонду Харківської ОУНБ у 2020 році, інтернет-ресурсів та інформація за попередні роки,
що не увійшла до відповідних випусків. Матеріал викладено у хронології відкриття
пам’ятних знаків.

МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,
ВСТАНОВЛЕНІ НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
У ХАРКОВІ
ПАМ’ЯТНИКИ
СЕРГІЮ КОЛОДІЮ ТА ОЛЕКСАНДРУ ЛАВРЕНКУ
29 серпня 2020 року у Харкові відкрили пам’ятники Героям України
Сергію Колодію та Олександру Лавренку.
Погруддя встановили на території Військового інституту
танкових військ НТУ «ХПІ», випускниками якого були загиблі.
Обидва українські воїни, бійці 93
окремої
механізованої
бригади,
загинули в боях 2014 року.
Встановлення пам’ятників Героям
України на території навчального
закладу
було
ініційоване
командуванням вишу та громадською
організацією
«Харківський
клуб
«Генерал».
Автор пам’ятників – український
скульптор, заслужений діяч мистецтв
України Олександр Рідний.
Капітан Колодій Сергій Володимирович народився 4 лютого 1981
року в смт Пересічне, Дергачівського району, Харківської області. У 2004
році закінчив Харківський інститут танкових військ НТУ «ХПІ».
28 вересня 2014 року командир механізованої роти 93-ї окремої
механізованої бригади капітан Сергій Колодій прийшов на допомогу своїм
побратимам, що потерпали від атак ворога на одному з блокпостів. Рятуючи
людей, офіцер не думав про власне життя. Прориваючись на БМП-2 до
опорного пункту взводу, він вступив у нерівний бій з ворогом та загинув
внаслідок прямого влучення з гармати російського танку, надавши
можливість підлеглим вийти з бою і не потрапити у полон.
Указом Президента України від 23 серпня 2016 року № 350/2016 за
особисту мужність, героїзм, вірність військовій присязі, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України капітану
Сергію Колодію присвоєно звання Герой України та нагороджено орденом
«Золота Зірка» (посмертно).

Капітан Лавренко Олександр Миколайович народився 9 березня 1983
року у місті Лозова, Харківської області. У 2005 році закінчив Харківський
інститут танкових військ НТУ «ХПІ».
У запеклих боях за селище Піски танк, яким командував командир
танкової роти танкового батальйону 93-ї окремої механізованої бригади
капітан Олександр Лавренко, виконуючи маневри для ухилення від вогню
противника, потрапив на фугас, члени екіпажу загинули. Важкопоранений
капітан Лавренко, виявив силу духу захисника Батьківщини й на вимоги
ворога здатися в полон підірвав себе та свою бойову машину. Завдяки діям
екіпажу вдалося не допустити контратаки підрозділу терористів, що надало
змогу підрозділам 93-ї бригади закріпитись на позиціях і виконати бойове
завдання.
Указом Президента України від 9 вересня 2016 року №388/2016, за
виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі
капітану Олександру Лавренку присвоєно звання Герой України та
нагороджено орденом «Золота Зірка» (посмертно).
Джерело інформації:
В інституті танкових військ встановили погруддя Героя України
Олександра Лавренка // Голос Лозівщини.- 2020.- 4 верес.
В Харькове открыли два памятника Героям АТО [Електронний ресурс]
// KharkivToday.- Режим доступу: https://2day.kh.ua/v-kharkove-otkryli-dvapamyatnika-geroyam-ato, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Героям України, воїнам-танкістам Сергію Колодію та Олександрові
Лавренку встановлено пам’ятники [Електронний ресурс] // АрміяInform.Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2020/08/geroyam-ukrayiny-voyinamtankistam-sergiyu-kolodiyu-ta-oleksandrovi-lavrenku-vstanovleno-pamyatnyky/,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Пам’ятники Героям України – випускникам інституту танкових військ
Сергію Колодію та Олександру Лавренку відкрито у Харкові [Електронний
ресурс]
//
Харківська
обласна
рада.Режим
доступу:
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/24706-pam-yatniki-geroyamukrajini-vipusknikam-institutu-tankovikh-vijsk-sergiyu-kolodiyu-ta-oleksandrulavrenku-vidkrito-u-kharkovi, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.
У Харкові відкрили пам’ятники героям України Сергію Колодію та
Олександру Лавренку [Електронний ресурс] // Харківська обласна державна
адміністрація.- Режим доступу: https://kharkivoda.gov.ua/news/104882,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
У Харкові відкрили пам'ятники двом загиблим на сході України бійцям
[Електронний ресурс] // Суспільне. Новини.- Режим доступу:
https://suspilne.media/58905-u-harkovi-vidkrili-pamatniki-dvom-zagiblim-nashodi-ukraini-bijcam/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ДМИТРА АРЦИЛЕНКА
29 вересня 2020 року у Харкові, на фасаді будівлі школи № 70 в
Індустріальному районі (пр. Олександрівський, 150) відкрили меморіальну
дошку загиблому в АТО випускнику Харківського університету
Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Дмитру Юрійовичу Арциленку.
Майор Збройних Сил України Дмитро Юрійович Арциленко
народився 11 березня 1988 року у сім’ї
військовослужбовця. У 2004 році
закінчив
школу
і
вступив
до
Харківського університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба, який закінчив
з відзнакою, опанувавши професію
льотчика-штурмана. Після закінчення
університету був направлений до 11-го
окремого полку армійської авіації міста
Херсона, у складі якого брав участь у
миротворчих місіях на Африканському
континенті та бойових діях в зоні АТО.
7 серпня 2014 року в районі висоти Савур-Могила, що в Донецькій
області, бойовики обстріляли санітарний гелікоптер Мі-8, другим пілотом
якого був Дмитро. 12 серпня від отриманих поранень він помер у лікарні.
31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі, Арциленко Дмитро був нагороджений орденом Богдана
Хмельницького III ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
У харківській школі відкрили меморіальну дошку загиблому на
Донбасі випускнику ХНУПС [Електронний ресурс] // Харків Times.- Режим
доступу:
https://times.kharkiv.ua/uk/2020/09/30/u-harkivskij-shkoli-vidkrilimemorialnu-doshku-zagiblomu-na-donbasi-vipuskniku-hnups/, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
У харківській школі увічнили пам'ять загиблого в АТО Героя
[Електронний ресурс] // Depo.ua - Режим доступу: https://kh.depo.ua/ukr/kh/ukharkivskiy-shkoli-uvichnili-pamyat-zagiblogo-v-ato-geroya-202009301222722,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ АНДРІЯ СОКОЛЕНКА
23 листопада 2020 року в Академії Національної гвардії України, на
факультеті логістики (колишньому інженерно-технічному факультеті)
відкрито меморіальну дошку Герою України полковнику Соколенко.
А. Соколенко був випускником інженерно-технічного факультету,
згодом здобував у академії оперативно-тактичний рівень підготовки.

Андрій Аполлінарійович Соколенко загинув 17 травня 2015 року в
результаті підриву на фугасі автомобіля УАЗ, який рухався по ґрунтовій
дорозі в село Троїцьке, Попаснянського
району Луганської області. В автомобілі,
військові
та
волонтери
розвозили
гуманітарну
допомогу
на
лінію
розмежування. Це була четверта ротація в
зону АТО полковника Соколенко.
Указом Президента України №206 /
2019 полковнику Андрію Соколенко
посмертно присвоєно звання Герой
України з врученням ордена «Золота
Зірка».
Джерело інформації:
В академії Нацгвардії увічнили пам'ять Героя України, який загинув на
Донбасі [Електронний ресурс] // Depo.ua - Режим доступу:
https://kh.depo.ua/ukr/kh/v-akademii-natsgvardii-uvichnili-pamyat-geroya-ukrainiyakiy-zaginuv-na-donbasi-202011241249251, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
В Академии Нацгвардии открыли мемориальную доску Герою
Украины полковнику Соколенко [Електронний ресурс] // Медиа группа
«Объектив».- Режим доступу: https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/24/vakademii-natsgvardii-otkryli-memorialnuyu-dosku-geroyu-ukrainy-polkovnikusokolenko/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.

ПАМ’ЯТНИКИ ТА МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,
ВСТАНОВЛЕНІ НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ДЕНИСА КОЧУБЕЯ
9 травня 2018 року на фасаді Криштопівського ліцею
(Близнюківський р-н) відкрили меморіальну дошку Кочубею Денису
Миколайовичу.
Кочубей Д.М. народився 1997 року в селі Криштопівка
Близнюківського району. По закінченні 9-го класу місцевої школи
продовжив
навчання
у
професійно-технічному
училищі
сільськогосподарського напрямку в смт Юріївка на Дніпропетровщині.
Під час російської збройної агресії проти України 15 вересня 2016 року
вступив на військову службу за контрактом. Пройшов підготовку в 169-му
навчальному центрі «Десна».
Солдат, навідник-оператор 53-ї окремої механізованої бригади,
військова частина А0536, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. На початку
квітня 2017 року у складі свого підрозділу направлений на територію

проведення антитерористичної операції, виконував завдання на
Світлодарській дузі.
9 травня 2017 року загинув на бойовому чергуванні від кулі снайпера
під час обстрілу позиції бригади поблизу смт Луганське. Пораненого бійця
намагались врятувати, але не встигли
довезти до лікувального закладу.
Похований 11 травня на кладовищі
рідного села Криштопівки.
Указом Президента України №
42/2018 від 26 лютого 2018 року, за
особисту мужність і самовіддані дії,
виявлені у захисті державного
суверенітету
та
територіальної
цілісності
України,
зразкове
виконання військового обов'язку, нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).
Джерело інформації:
Герої не вмирають // Нове життя (Близнюківський р-н).-2020.- 9 трав.
Кочубей Денис Миколайович [Електронний ресурс] // Вікіпедія.Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кочубей_Денис_Миколайович,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Кочубей Денис Миколайович [Електрон. ресурс] // Книга пам’яті
полеглих
за
Україну.Режим
доступу:
http://memorybook.org.ua/14/kochubey.htm, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
У День скорботи на Близнюківщині проведено мітинг з нагоди
відкриття меморіальної дошки: Герої не вмирають [Електронний ресурс] //
Близнюківська районна державна адміністрація Харківської області.- Режим
доступу: http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/33/58163, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ЗАІКИ
22 січня 2020 року у селі Мартове Печенізького району відкрили
меморіальну дошку воїну АТО Заіці
Володимиру Леонідовичу.
Пам’ятний знак встановили на фасаді
школи, де він навчався.
Володимир Заіка загинув 20 липня 2017
року в зоні АТО, захищаючи територіальну
цілісність України.
Джерело інформації:
Відбулося відкриття меморіальної дошки
учаснику АТО [Електронний ресурс] // Печенізька районна державна

адміністрація.- Режим доступу: http://pechenigi-rda.gov.ua/news/id/1757,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
В селі Мартове Печенізького району відкрито меморіальну дошку
загиблому учаснику АТО [Електронний ресурс] // Харківська обласна рада.Режим доступу: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/local-government/districtcouncil-of-kharkiv/news-district/23380-v-seli-martove-pechenizkogo-rajonuvidkrito-memorialnu-doshku-zagiblomu-uchasniku-ato, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Старикова Н. У селі Мартове відкрито меморіальну дошку загиблому
учасник АТО / Н. Старикова // Вісник Чугуївщини.- 2020.- 1 лют.
Пам’яті Героя // Слово ветерана Харківщини.- 2020.- 31 січ.- 6 лют.
МЕМОРІАЛ СЛАВИ ЗАГИБЛИМ ВОЇНАМ
ПІД ЧУГУЄВОМ
6 травня 2020 року на території 92-ї окремої механізованої бригади
імені кошового отамана Івана Сірка під Чугуєвом 6 травня 2020 відкрили
Меморіал Слави загиблим воїнам.
Меморіальний комплекс присвячений військовослужбовцям частини,
які загинули в боях за цілісність і незалежність України. Він являє собою
висічений з каменю тризуб,
розташований
на
стилізованій
захисній споруді. Поруч розміщені
шість гранітних плит. На них
викорчувані імена 63 захисників,
які загинули від початку збройної
агресії Росії на Сході України.
Довідка: З початку військової
агресії
РФ
проти
України
військовослужбовці
92
ОМБр
виконували бойові завдання з
прикриття ділянки державного кордону в напрямку Бєлгород – Харків у
Великобурлуцькому та Вовчанському районах Харківської області. У серпні
1 ротна тактична група виконувала завдання на Донецькому напрямку під
Іловайськом з деблокування українських підрозділів, які потрапили в
оточення.
З вересня 2014 року підрозділи бригади отримали задачу висунутися на
Луганський напрямок для заняття оборони з утримання населених пунктів
Станично-Луганського та Новоайдарського районів вздовж річки Сіверський
Донець, та виконували бойове завдання до 1 липня 2016 року.
У січні – лютому 2015 року зведена тактична рота виконувала бойові
завдання на Дебальцевському напрямку.
З 10 жовтня 2016 року по 5 листопада 2017 року бригада виконувала
бойове завдання в ОТУ «Маріуполь» на рубежі Мар’їнка – Красногорівка –
Тарамчук.

З початку травня по кінець грудня 2018 року бригада виконувала
бойове завдання на Донецькому напрямку поблизу міста Авдіївка. У 2019
році бригада вдруге виконувала бойове завдання поблизу Авдіївки.
Джерело інформації:
В честь погибших военных открыли мемориал на Харьковщине
[Електронний ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/v-chest-pogibshih-voennyhotkryli-memorial-na-harkovshhine/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
рос. мов.
У 92-й ОМБр відкрили Меморіал Слави загиблим воїнам [Електронний
ресурс] // Харківська обласна рада.- Режим доступу: Харків Тimes.- Режим
доступу: https://times.kharkiv.ua/uk/2020/05/08/u-92-j-ombr-vidkrili-memorialslavi-zagiblim-voyinam/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ МИХАЛЬЧУКА
10 вересня 2020 року в селі Великі Проходи Дергачівського району
Харківської області відкрили меморіальну дошку Герою України Сергію
Олександровичу Михальчуку.
Її встановили на будівлі Великопроходівського ліцею, де навчався
Герой України.
Сергій Михальчук (позивний «Міха») загинув 14 грудня 2019 року в
районі
смт
Новолуганське
Бахмутського району Донецької
області під час артилерійського
обстрілу
позицій
ЗСУ
на
Світлодарській дузі. Під час вибуху
трьох мін Михальчук прикрив
своїм тілом побратима, але сам
зазнав смертельних поранень.
Сергій Михальчук народився
у 1998 році.
У званні сержанта служив
старшим кулеметником бронеавтомобіля 2-го взводу розвідки спеціального
призначення роти спеціального призначення 4-ї бригади оперативного
призначення Національної гвардії України.
Указом президента України №111/2020 від 25 березня 2020 року «за
особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» Сергію
Михальчуку присвоєно звання «Герой України» (посмертно). Сергія
Михальчука поховали 18 грудня 2019 року на Алеї Слави 18-го кладовища
Харкова.
Гостомельська військова частина, де служив боєць, напередодні Дня
Незалежності отримала почесне найменування «імені Героя України
сержанта Сергія Михальчука».

Джерело інформації:
В лицее под Харьковом открыли мемориальную доску Герою Украины
[Електронний
ресурс]
//
Харьков
Один.Режим
доступу:
http://x1.com.ua/post/v-licee-pod-harkovom-otkrli-memorialnuua-dosku-gerouaukrain, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Героїв Україна пам’ятає [Електронний ресурс] // Нова – новини
ветеранів.- Режим доступу: http://nova.net.ua/heroiv-ukraina-pam-iataie/,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
На Харьковщине открыли мемориальную доску Герою Украины
Михальчуку [Електронний ресурс] // Харьковский кур’єр.- Режим доступу:
https://xk5.com.ua/news.php?id=110808%26utm_source=ukr.net%26utm_medium
=link%26utm_campaign=news%26utm_term=kharkov, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.
ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК
ЗАГИБЛИМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року у місті Вовчанськ Харківської області відкрили
пам’ятний знак загиблим героям-захисникам України.
На мармуровій плиті знаку зображений військовий та обстріляна вежа
Донецького аеропорту.
Ініціатор створення монумента – голова
Вовчанського
осередку
Харківської
обласної
громадської організації «Спілка ветеранів АТО»
Сергій Красовський.
Кошти на встановлення монумента, близько 30
тисяч гривень, виділили з міського бюджету
Вовчанська. Там же повідомили, що на місці
пам’ятника в майбутньому планують звести
меморіальний комплекс загиблим військовим.
Від початку війни на Донбасі на передову
вирушили майже 400 мешканців Вовчанського району.
Десять бійців загинули, серед них дев’ять чоловіків та
жінка. Пам'ять воїнів, які загинули за незалежність і
волю держави, вшанували хвилиною мовчання.
Джерело інформації:
На Харківщині відкрили пам’ятник загиблим
захисникам України [Електронний ресурс] // Depo.ua - Режим доступу:
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-vidkrili-pamyatnik-zagiblimzakhisnikam-ukraini-202008291208303, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Пам’ятник загиблим на Донбасі відкрили у Вовчанську (фото)
[Електронний ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/08/28/pam-yatnik-zagiblim-na-donbasividkrili-u-vovchansku-foto/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВАДИМА ФЕДОРЧЕНКА
У жовтні, напередодні Дня захисника України, 2020 року на фасаді
Верхньосамарської школи відкрили меморіальну дошку пам’яті
Федорченка Вадима Олександровича.
Вадим Федорченко народився 26 грудня 1994 року у с. Павлівка
Близнюківського району.
Закінчив Верхньосамарську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у
сусідньому селі. 2012 року
вступив
на
навчання
до
Лозівського ліцею, за фахом
рихтувальник
кузовів
та
електрозварник. Того ж року був
зарахований на заочне відділення
Лозівського
автодорожнього
коледжу,
факультет
«Ремонт
двигунів».
14 жовтня 2013 року був призваний на строкову військову службу, та
вже під час війни, 3 серпня 2014 року, підписав контракт до кінця особливого
періоду.
Старший солдат, водій 101-ї окремої бригади охорони ГШ, в/ч А0139,
м. Київ.
Проходив службу в Краматорську, а з 2 грудня 2014 року – в
Дебальцевому.
9 лютого 2015 року о 8:00 з території базового табору штабу сектору
«С» в складі колони вантажних автомобілів виїхав на автомобілі КАМАЗ
4310 («Шайтан», військовий номер 0391 А1) разом зі старшим машини
майором Микитою Недоводієвим. Автомобіль рухався за маршрутом
Дебальцеве – Артемівськ – Краматорськ – Ізюм – Харків по шини до БТРів.
На ділянці траси Дебальцеве – Артемівськ, у верхній частині
«дебальцівського виступу» біля села Логвинове колона потрапила у засідку
диверсійно-розвідувальної групи і була знищена потужним вогнем з
артилерії та стрілецької зброї противника. З того часу старший солдат
Федорченко вважався зниклим безвісти.
Наприкінці липня 2019 року за допомогою молекулярно-генетичного
порівняльного аналізу було встановлено, що одне з тіл військовослужбовців,
вивезених 13 березня 2015 року з району Дебальцевого, не ідентифікованих
та похованих на Краснопільському кладовищі міста Дніпро, належить саме
Вадиму Федорченку.
14 вересня 2019 року воїна перепоховали у рідному селі.
Джерело інформації:
Хай гріють ці душі на край небосхилі подяки і шани народної хвилі… //
Нове життя (Близнюківський р-н).- 2020.- 17 жовт.
Хай гріють ці душі на край небосхилі подяки і шани народної хвилі...
[Електронний
ресурс]
//
Нове
життя.Режим
доступу:

http://novegittja.pp.ua/news/ljudinashogo_kraju/haj_gryut_c_dush_na_kraj_neboshil_podyaki___shani_narodno_hv
il.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Федорченко Вадим Олександрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія.Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Федорченко_Вадим_Олександрович,
вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

