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Народився 6 жовтня 1945 р. у с. Озеро Немирівсь-
кого району Вінницької області. Після закінчення
Вінницького політехнічного технікуму в 1965–

1967 рр. проходив військову службу у спортивному клубі
армії Львівського військового округу, працював інжене-
ром на виробництві.

У 1968 р. вступив на електромеханічний факультет
Львівського політехнічного інституту, який закінчив із
відзнакою в 1973 р. Під час навчання був старостою гру-
пи, яка в 1970 р. за підсумками конкурсу із рівня знань та
участі у суспільно-громадському житті вишу була визна-
на кращою, очолював профспілковий комітет факультету.
Дмитро Захараш — чемпіон інституту з бігу на середні
дистанції, неодноразово захищав спортивну честь вишу.
Особливо відзначився він як організатор студентських
будівельних загонів. СБЗ «Карпати» у 1971 р. брав участь
у спорудженні об’єктів Сургутської ГРЕС і став пере-
можцем серед студентських будівельних загонів України,
що працювали в Тюменський області (всього близько
16 тис. осіб). Виявлені в цей час організаторські здібності
визначили подальший трудовий і життєвий шлях Дмитра
Захараша.

У 1972 р. його було призначено головним інженером,
а пізніше керівником обласного
штабу студентських загонів Івано-
Франківського обкому комсомолу.
За вмілу й ефективну органі-
заційну роботу в 1975 р. нагоро-
джений Почесною грамотою Пре-
зидії Верховної Ради України.
Пізніше працював у міськкомі та
обкомі партії. У 1983 р. став
заступником начальника Управ-
ління держбезпеки в Івано-Фран-
ківській області, де працював
близько 14 років.

Упродовж 1997–2001 рр. Дмитро Захараш — радник
Посольства України в Російській Федерації, де йому при-
своїли військове звання «генерал-майор». Також він був
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, срібною
Георгіївською медаллю «За сумлінну службу» ІІ ступеня,
«Почесною відзнакою Служби безпеки України». Д. П. За-
хараш був учасником підписання першого Договору про
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та

РФ, брав участь у низці важливих зустрічей та перегово-
рів. За особистий внесок у вирішення питань міждержав-
них взаємин відзначений Урядом Російської Федерації.

З січня 2001 р. обіймав посади начальника Управління
СБУ в Житомирській області, а пізніше — заступника
начальника Головного управління розвідки Служби без-
пеки України.

Дмитро Захараш — один із головних організаторів
створення Служби зовнішньої розвідки України, де
протягом майже чотирьох років був заступником голови.
За плідну та ефективну службову діяльність нагородже-
ний орденом Б. Хмельницького ІІІ ступеня, Почесною
Грамотою Верховної Ради України, удостоєний звання
«Почесний співробітник зовнішньої розвідки України».

Свої професійні успіхи Дмитро Петрович пов’язує з
отриманими за часів навчання в інституті глибокими
знаннями та високою фаховою підготовкою. І досі для
нього авторитетними залишаються його викладачі —
відомі вчені, які не лише щедро ділилися зі студентами
своїми знаннями, а й були прикладом життєвої мудрості
та відповідального ставлення до праці. Це передусім
М. А. Черник, В. В. Тимощук, А. О. Кардашов, Б. Д. Денис,
Ю. О. Лозинський, Л. Й. Глухівський.

Сім’я Дмитра Захараша відома
в Україні. Його брат Михайло —
також генерал-майор, член-корес-
пондент АМН України, доктор
медичних наук, завідувач кафедри
хірургії Київського національно-
го медичного університету, понад
25 років очолював військово-
медичне управління СБУ.

Щасливо склалося й особисте
життя Дмитра Петровича. Чарів-
на дружина Ганна Дмитрівна —
лікар вищої категорії, дбайлива і

турботлива господиня, яка в усьому сприяє чоловікові й
підтримує теплу атмосферу в родині. Син Андрій — док-
тор медичних наук, заступник Голови Державної інспекції
із контролю якості лікарських засобів МОЗ України, його
дружина Наталія висококваліфікований лікар, очолює
один із структурних підрозділів МОЗ України. Найбіль-
ше щастя і гордість сім’ї — улюблені онуки Софійка та
Георгій.

Із братом Михайлом


