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охоронців, які у складі зведеного 
загону торік у травні вирушили 
на схід України і несли службу 
на блокпостах поблизу тоді ще 
окупованого терористами Сло-
в’ян ська. У друге відрядження до 
району АТО Денис Вікторович 
попросився замість свого колеги, 
який має двох маленьких дітей – 
Жембровський наполіг, що «на 
фронт» має їхати він, бо сам ще 
не встиг стати батьком…

У нього було багато планів, 
яким не судилося здійснитися: 
він добудовував будинок, мріяв 
після повернення зі Сходу взяти 
відпустку й провести її з коханою 
дружиною… Але за кілька днів 
до повернення Денис Вікторович 
став черговою жертвою розв’яза-

Краматорська, внаслідок прямо-
го влучення одного з реактивних 
снарядів у місце дислокації зве-
деного міліцейського загону. Ще 
двоє правоохоронців дістали по-
ранення…

Випускник Одеського юри-
дичного інституту, Денис Вікто-
рович розпочав службу 2002-го 
він ницьким дільничним, згодом 
очолив міліцію громадської без-
пеки Тиврівського районного від-
ділу. Потому молодому перспек-
тивному офіцеру доручили від-
повідальну ділянку роботи у 
ВДІМ Управління громадської 
безпеки УМВС. Колеги цінували 
його за оптимізм, порядність, 
доб ру вдачу, товариськість, го-
товність будь-якої миті прийти 
на допомогу. А ще він був щирим 
патріотом України, добрим си-
ном і братом, люблячим чолові-
ком своєї дружини Світлани.

Майор Жембровський був се-
ред перших вінницьких право-

ла канонада, безстрашний пол-
ковник очолював колег і виру-
шав до епіцентрів руйнувань, 
щоб допомогти уцілілим людям 
вибратися з-під завалів, достави-
ти до лікарні поранених, вивезти 
загиблих. Останніми днями Єв-
ген Георгійович доклав чимало 
зусиль і до організації евакуації 
жителів Дебальцевого у спокій-
ніші райони – зокрема, він з на-
тхненням підтримав ініціативу 
начальника ГУМВС Донеччини 
генерал-ма йо ра міліції В’яче-
слава Абрось кіна щодо вивезен-

ня місцевих дітлахів подалі від 
небезпеки в курортні та освітні 
заклади Дніпропетровщини. За 
спогадами колег, тими днями 
службовий автотранспорт міськ-
відділу працював безупинно – 
щоб вивезти з-під обстрілів як-
найбільше людей. А тих, хто не 
наважувався покинути місто, 
полковник Юханов регулярно за-
безпечував найнеобхіднішим – 
продуктами, водою, ліками, одя-
гом, які доставляли в Дебальце-
ве волонтери.

«Один із найкращих офіцерів 
української міліції…» – так каза-
ли про Євгена Георгійовича під 
час панахиди, що відправляли в 
Палаці культури селища Ман-
гуш. Попрощатися з відважним 
правоохоронцем і підтримати 
його батьків та дружину сюди 
з’їха лися колеги з усієї Донеччи-
ни. Багато квітів принесли до 
його труни й прості жителі Ман-
гуша, навіть ті, хто не знав 
полег лого. «Він загинув як ге-
рой», – сказав під час жалобного 
мітингу В’ячеслав Аброськін. 
Подякувавши батькам за достой-
ного сина, генерал зазначив, що 
міліція області буде підтримува-
ти родину Євгена Георгійовича 
до повноліття його дітей…

ного сепаратистами «артилерій-
ського терору», і, як сумно зазна-
чив під час жалобного мітингу 
голова Вінницької обласної дер-
жавної адміністрації Анатолій 
Олійник – 68-м сином Він нич-
чини, який поклав за Україну 
найдорожче – своє життя…

Труну з тілом майора Жемб-
ровського вулицями рідного міс-
та його колеги на плечах віднес-
ли до Центрального міського 
кладовища, де його з військови-
ми почестями поховали на Алеї 
Слави.

Вічна пам’ять полеглим  
героям!

Герої не вмирають

Коли стихала канонада, безстрашний полковник 
на чолі колег вирушав до епіцентрів руйнувань, 
щоб допомогти уцілілим людям вибратися з-під 
завалів, доставити до лікарні поранених, вивез-
ти загиблих...

У своє друге відрядження до району АТО Денис 
Вікторович попросився замість свого колеги, 
який має двох маленьких дітей – Жембровський 
наполіг, що «на фронт» має їхати він, оскільки 
сам ще не встиг стати батьком…

І знову ми втрачаємо найкращих
Дата 10 лютого 2015 року ввійде в історію українських органів внутрішніх справ як чорний 
день, у який безжальна смерть вирвала з міліцейських лав одразу кількох колег

У  Дебальцевому, що нині є од-
нією з найгарячіших точок 
на карті району АТО, поліг 

смертю хоробрих начальник 
міського відділу ГУМВС у Доне-
цькій області полковник міліції 
Євген Юханов. Трагедія сталася 
після того, як диверсійно-розвід-
увальна група бойовиків-сепара-
тистів спробувала прорватися до 
будівлі Дебальцевського місь-
квідділу – але правоохоронці 
спільно з бійцями БПСМОП «Ар-
темівськ» дали відсіч диверсан-
там. Цей бій не змінив службово-
го графіка полковника Юхано-
ва – як завжди, він виїхав на па-
трулювання міста, на одній з ву-
лиць якого його автомобіль по-
трапив у засідку бойовиків і був 
розстріляний…

Євгену Георгійовичу було 
лише 38 років – у цьому «юному», 
як для керівника його рангу, віці 
незадовго до загибелі він отри-
мав від заступника міністра 
внут рішніх справ Василя Паска-
ла погони полковника… Розпо-
чавши службу в ОВС 1997-го мілі-
ціонером-водієм полку ППСМ 
Донецького міськуправління, за 
два роки став дільничним ін-
спектором міліції Будьоннів-
ського райвідділу, згодом «до-

А  у Вінниці, у приміщенні фі-
лармонії «Плеяда» відбулася 
церемонія прощання зі стар-

шим інспектором з особливих до-
ручень обласного УМВС майо-
ром міліції Денисом Жембров-
ським. Життя 33-річного офіцера 
обірвалося того ж таки трагічно-
го 10 лютого, під час страшного 
артилерійського обстрілу міста 

ріс» до посади начальника 
Управління громадської безпеки 
ГУМВС Донеччини. А в листопа-
ді 2014-го він очолив міліцію Де-
бальцевого, ставши одним з не-
багатьох представників держав-
ної влади в місті, яке потерпало 
від щоденних варварських ар-
тобстрілів.

За ці страшні місяці роботи у 
фактично цілодобовому режимі 
Євгену Георгійовичу вдалося 

лише раз вирватися додому та 
провести три доби з родиною, 
яку він безмежно любив. Але, по-
кинувши трилітню донечку та 
півторарічного сина, він знов ви-
рушив «на передову», до своїх 
підлеглих і містян Дебальцево-
го, допомога яким стала голо-
вним сенсом його діяльності на 
посту, що потребував не лише 
професіоналізму та сумлінності, 
а й неабиякої мужності – адже 
ворожі снаряди не раз вибухали 
поблизу міськвідділу.

У поодинокі миті, коли стиха-
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