
Арнаут Дмитро Ілліч

Дата і місце народження: 18 січня 1976 року, с. Краскино, Хасанський район, 
Приморський край, РРФСР.
Дата та місце загибелі: 25 серпня 2014 року, с. Красна Талівка, Станично-Луганський 
район, Луганська область.
Звання: Старший прапорщик.
Посада: Технік відділення інспекторів.
Підрозділ: Луганський прикордонний загін.
Обставини смерті. Загинув 25 серпня 2014 року в бою з диверсійно-розвідувальною 
групою, яка перетнула кордон із території Росії на ділянці «Красна Талівка» Луганської 
області. Разом з Дмитром загинули старший прапорщик В. Фірсов, полковник Є. Пікус та 
молодший сержант О. Сороченко.
Місце поховання: м. Луганськ.
Нагороди: Відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції» 
(посмертно). Орден «За мужність» III ступеня (посмертно), (указом Президента України 
№ 708/2014 від 8 вересня 2014 року, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України»).

Арнаут  Дмитро закінчив ліцей у 1993 році, після чого проходив військову службу в місті 
Одеса, а з 1998 року – у Луганському прикордонному загоні.

З 2014 року Дмитро Арнаут – інспектор прикордонної служби, технік 2-го відділення 
інспекторів відділу прикордонної служби «Красна Талівка». Брав участь в АТО із 
захисту суверенітету нашої держави.

25 серпня 2014 під час бою з диверсійно-розвідувальною групою, яка перетнула кордон 
з Росії на ділянці «Красна Талівка» Луганської області, старший прапорщик Арнаут 
Дмитро Ілліч героїчно загинув.
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