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16 лютого 2018 року в Україні вперше відзначили День вшанування військових
журналістів. Саме 16 лютого 2015 року, виконуючи бойове завдання неподалік
Дебальцевого, загинув  редактор телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони
України, капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін . Всього ж з
квітня 2014 року в районі бойових дій загинули п’ять журналістів.

  

На урочистий захід, що відбувся в Командуванні Сухопутних військ Збройних сил
України, запросили військових кореспондентів, прес-офіцерів бойових частин і
підрозділів Сухопутних військ та журналістів цивільних засобів масової інформації, які
постійно висвітлюють події в районі операції Об’єднаних сил. Серед них представники
друкованих ЗМІ Сумської, Чернігівської та Рівненської областей, ініціатори проєкту
«Реформована преса – українській армії». А започаткував його тодішній працівник
Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий. Завдяки співпраці прес-офіцерів
і редакцій реформованих газет у світ почали виходити бригадні газети. Зокрема
безпосередньо «Сарненські новини» готували до друку газету для 128 Окремої
гірсько-штурмової бригади. До випуску також долучились редакції «Новин
Рокитнівщини», «Володимирецького вісника», «Полісся» (Зарічне) та деякі інші редакції
Рівненщини.

  

Привітав присутніх і вручив нагороди командувач Сухопутних військ ЗС України
генерал-полковник Олександр Сирський. «Військова журналістика – це надійна
надпотужна зброя. З першого дня війни по всіх гарячих точках, вдень і вночі, в холод,
спеку, сніг, у дощ, в тих умовах, коли був безпосередній ризик для власного життя, ви
чесно й відповідально виконували свою таку тяжку, але потрібну роботу. Сьогодні ми
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схиляємо голови, вшановуючи полеглого героя, та вітаємо військових журналістів
України з їх професійним днем», - зазначив Олександр Сирський.

  

Присутні вшанували пам’ять Дмитра Лабуткіна та інших військовослужбовців, які віддали
життя за Україну, хвилиною мовчання. Обговорили також подальшу співпрацю
військових і журналістів. Зокрема про ті ж бригадні газети та випуск окремого видання
для Сухопутних військ України, яке вкрай потрібне українським військовим.
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