Воїн світла
Дебрін Ігор Анатолійович
народився і
виріс у Зміївці,
навчався у
середній
школі. Після
закінчення
школи
продовжив
напрацювання
батька,
розпочавши трудову діяльність на
Бериславському машинобудівному
заводі на посаді робітника ремонтнобудівельної дільниці. Йому дуже
подобалась професія інженератехнолога.
У 2008 році вступив до
Херсонського національного
університету на денну форму
навчання, технологічного
факультету. Вчився добре, був
наполегливий у навчанні, мав багато
друзів серед однокурсників,
ввічливий до викладачів, брав
активну участь у житті вузу.

7 лютого 2013 року, навчаючись на
п’ятому курсі, подовжив трудову
діяльність на Бериславському
машинобудівному заводі на посаді
інженера- технолога у відділі
головного технолога.
Батько та мати вклали в сина всю
душу, виховавши його добрим,
дисциплінованим та
відповідальним,товариським. Коли
надійшла повістка на призовну
комісію до Бериславського районного
військового комісаріату, хлопець, не
ховаючись та не ухиляючись від
виконання конституційного обов’язку
по захисту Вітчизни, пройшов
медичний огляд та був призваний на
строкову військову службу 7 квітня
2015 року. Направлений для її
проходження в лавах Національної
гвардії України в в/ч 3027 м. Києва.

Командування частини високо
цінило відмінника бойової підготовки
старшого солдата Дебріна Ігоря
Анатолійовича, за що під час
військової служби був нагороджений
п’ятьма грамотами та чотирма
похвальними листами.
Під час виконання завдання із
охорони громадського порядку перед
стінами Верховної Ради України 31
серпня 2015 року внаслідок вибуху
оборонної бойової гранати здобули
поранення 130 нацгвардійців та
міліціонерів, а також 10 цивільних
осіб, три військовослужбовця
внаслідок отриманих поранень
померли.
1 вересня 2015 року Указом
Президента України Дебрін Ігор
Анатолійович був посмертно
нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ступеню.

І за майбутнєє дітей.
Не плач, і буду я спокійний».
І тихо рушив до дверей.
Вже мати не обійме сина,
Та сліз нема в її очах,
Бо син поліг за Україну.
Герой не вмер, він – у серцях!
Солов’ї співають пісню молодо
В Зміївських садах
Вічну пам'ять множать у серцях.
Було життя – і раптом обірвалось,
Була людина – і її нема…
Герой не вмер, він – у серцях!
Вже мати не побачить сина
І не обійме, як завжди.
Стоїть домовина,
У ній єдиний син лежить,
А мати пада на коліна,
Не в силах стрималь сліз, кричить:
«Що ви зробили з моїм сином?
Верніть його мені, верніть!»
Знесилена втрача свідомість.
Перед очима – син. Живий.
Одразу зникла вся вагомість,
Лиш тихий шепіт: «Рідний мій».
А син підходить, обіймає,
Бере за руку, мовить її:
«Не плав, матусю, я благаю,
Життя віддав за спокій твій,
За мирне небо на Вкраїні

30 травня у селі Зміївка відкрили
меморіальну дошку «Воїн світла»,
присвячену загиблому старшому
солдату Ігорю Дебріну. Дошку
розмістили на стіни школи де
навчався воїн.
У кожного села своя історія,
У Зміївки теж вона своя.
Пам'ять серця подвиги повторює,
Не змінилася і пісня солов’я,
Що пішла у вічність недослухана
Юним хлопцем, що не долюбив,
Не діждалась дівчина закохана,
До свого весілля не дожив…
Мама не гойдатиме внучаток,
Не обійме братика сестра,
Став кінцем життя його початок,
Недоквітла юності пора.

Герої не вмирають!
Героям слава!
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