ПАМ’ЯТАЄМО

Єдина втіха для матері
загиблого героя

У серпні виповниться третя річниця трагедії під Іловайськом. Тоді, за офіційними даними, при виході з
ворожого оточення загинули більше трьохсот українських воїнів, сотні були поранені, потрапили у полон.
«Іловайський котел» забрав життя і солдата резерву
батальйону НГУ «Донбас» Євгена Харченка − молодшого сина Наталі Харченко, яка багато років пропрацювала у столичній Національній академії внутрішніх
справ. Біль утрати для жінки не вщух і донині. «Майже
кожного дня ходжу на могилку до Жені…», – тремтячим голосом зізнається Наталія Олексіївна. Тож і розповідати про сина може годинами…

Щ

е з дитинства Євген був хоробрий,
рішучий, справедливий, завжди заступався за молодших і слабших. В енергійного та
щирого юнака було багато друзів. Після закінчення школи № 305 (на її
стіні зараз установлена
меморіальна дошка на
честь гвардійця Харченка) хлопець вступив на
факультет внутрішніх
військ Київського національного університету
внутрішніх справ, проте
з особистих причин перевівся на цивільний факультет права та підприємництва, де і здобув
вищу освіту.
У Євгена Харченка була
улюблена та прибуткова
робота: спочатку він очолював юридичну контору,
потім створив власний невеличкий бізнес. Його хобі
були раритетні автомобілі – він мав старого «Москвича», якого мріяв відреставрувати.
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Куточок пам’яті на столичному факультеті підготовки фахівців для НГУ,
присвячений загиблим героям АТО

Мати солдата
резерву Євгена Харченка Наталія
Олексіївна
Євген брав активну
участь у подіях Революції
Гідності, а після того, як
Крим було анексовано Росією, повідомив рідним,
що збирається стати резервістом Національної гвардії України. Хоч яким тяжким для них було це рішення – батьки підтримали сина, а він… витратив
на придбання обмундирування та спорядження гроші, відкладені на реставрацію авто.
Невдовзі після польових зборів у навчальному
центрі «Нові Петрівці» під
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Києвом, Євген Харченко
обійняв посаду розвідника
батальйону НГУ «Донбас»
із позивним Ред.
За словами бойових побратимів, солдат резерву
Харченко дуже відповідально ставився до виконання своїх обов’язків та
відважно воював. Життя
27-річного українського
патріота 29 серпня 2014
року обірвав гарматний
постріл ворожого танка,
коли Євген намагався прикрити відхід поранених
однополчан…
Указом Президента
України від 31 жовтня 2014
року Євген Харченко був
посмертно нагороджений
орденом «За мужність» ІІІ
ступеня. У житловому масиві Бортничі Дарницького району міста Києва, де
народився і виріс герой,
одна із вулиць названа
його іменем. Шанують
пам’ять Євгена і його однокашники, колишні командири, викладачі.

Пам’ятний знак, встановлений у школі, де навчався
Євген Харченко

Я дуже вдячна керівництву та курсантам сто
личного факультету підготовки фахівців для
Національної гвардії України за те, що вони бе
режуть пам’ять про загиблих героїв АТО, і зокрема
про мого сина, − зазначає Наталія Харченко. − Дуже
правильно, що на факультеті створили «Куточок па
м’яті», присвячений вихованцям вишу, які віддали
життя за свободу та незалежність України. Адже ці
хлопці − гордість нашої держави, приклад для наслі
дування для тих, хто зараз на передовій боронить
країну. А для батьків, які втратили дітей на війні,
такі «Куточки пам’яті», меморіальні дошки чи пере
йменовані вулиці − єдина розрада, єдина втіха, що їхні
сини не забуті народом, за який воювали…
Підготував старший лейтенант Олександр МАЛЬЦЕВ.
Фото з особистого архіву Наталії ХАРЧЕНКО
та молодшого лейтенанта Альони КРИЖАНОВСЬКОЇ

