
ЗАГИБЛІ СПОРТИВНІ ФАХІВЦІ З 

НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ 

 

Кроткіх Ігор Львович (10.11.1975 - 21.03.2022, м. Ірпінь, Київська 

область) - дворазовий чемпіон України з пейнтболу у 2008 та 2009 роках, 

володар Кубку України з пейнтболу у 2008 та 2010 роках. З початку 

повномаштабного вторгнення росії був прийнятий до лав територіальної 

оборони м. Ірпінь, тримаючи оборону загинув в запеклих боях. 

 

Кагал Максим Володимирович (01.12.1991 - 25.03.2022, м. Маріуполь, 

Донецька область) - чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу з 

кікбоксингу ISKA 2014 року. Загинув у бою за Маріуполь, захищаючи 

Батьківщину в складі загону спеціального призначення «Азов». Згідно з 

Указом Президента №201/2022 від 2 квітня старшому лейтенанту Максиму 

Володимировичу Кагалу присвоїли звання Герой України з удостоєнням 

ордена «Золота Зірка». 

 

Сухих Ігор Володимирович (01.01.1990 - 24.03.2022, м. Ірпінь, Київська 

область) - майстер спорту Міжнародного класу з військово-спортивних 

багатоборств. Чемпіон світу 2012-2013-2014, багаторазовий чемпіон України 

та Кубку України з ВСБ. Служив Ігор Сухих в спеціальному підрозділі 

податкової міліції Державної фіскальної служби України «Фантом». Врятував 

двох поранених громадян Ірпеня, потім вивів понад 20 людей з міста. В 

запеклому бою отримав смертельні вогневі поранення, від яких загинув. 

 

Одінцов Олександр Миколайович (25.03.1998 - 12.05.2022,                            

смт Білогорівка, Луганська область) - майстер спорту України з панкратіону, 

бронзовий призер чемпіонату світу з панкратіону. Лейтенант Збройних Сил 

України. Олександр проходив службу на посаді командира зводу, старшого 

офіцера 1 мінометної батареї. Загинув при виконанні бойового завдання. 

 

Ленюк Олег Олегович (06.04.1999 - 15.05.2022, м. Чернівці) - майстер 

спорту України зі спортивного орієнтування. Срібний призер чемпіонату 

Європи 2020 року та чемпіон України 2021 року зі спортивного орієнтування 

(рогейн, 24 години). Взвод самохідних артилерійських установок ЗСУ під 

командуванням молодшого лейтенанта Ленюка О.О за місяць провів у 

Харківській області вдале знищення командного пункту та цілої низки 

угрупувань живої сили та техніки ворога. Загинув в районі с. Безруки 

Дергачівського р-ну Харківської області під час артилерійської дуелі. 

 

Акінін Олександр Олександрович (28.08.2002 - 14.03.2022, Луганська 

область) – займався американським футболом, служив 24 ОМБр. Відповідно 

до Указу Президента України № 323/2022 та № 329/2022 за особисту мужність 

і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі Акініна Олександра 

Олександровича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 



 

Чернецька Людмила Олегівна (22.07.1993 - 23.04.2022, м. Одеса) – 

чемпіонка Одеси та віцечемпіонка південного регіону з бодібілдингу. 

Унаслідок ракетного удару по одеській багатоповерхівці, вчиненого 

російським агресором 23 квітня, загинула Людмила Чернецька, а також її 

чоловік Богдан, що в момент вибуху перебували в квартирі четвертого 

поверху. Пара чекала дитину. 

 

Якимчук Василь Платонович (04.08.1957 - 27.04.2022, м. Київ) - 

генеральний секретар ГО «Федерація мотоциклетного спорту України»              

(1992 - 2022), Майстер спорту СРСР з мотокросу, суддя міжнародного класу з 

мотоциклетного спорту. 

 

Грабовська Олександра (21.12.1995 – м. Одеса) – бодібілдинг, бронзова 

призерка чемпiонату пiвденного регioну - 2019. Підірвалась на міні. 

 

Гарда Євген Сергійович (26.07.1992 - 12.04.2022, м. Гуляйполе, 

Запорізька область) - чемпіон світу з кікбоксингу WPKA 2011 року, 

багаторазовий призер чемпіонатів та кубків України, майстер спорту 

міжнародного класу з кікбоксингу WPKA (наказ Мінмолодьспорту № 2080 від 

08.07.11, посвідчення №1067), випускник Харківського національного 

університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Загинув у боях під м. 

Гуляйполе, що на Запоріжчині. 

 

Волощук Володимир Михайлович (20.08.1981 - 11.04 2022, с. Мар’їнка, 

Донецька область) – пауерліфтинг,  ІІ розряд, приймав постійну участь у якості 

асистента в суддівській колегії на Всеукраїнських змаганнях. Вищу освіту не 

здобував. Одруженим не був, дітей не мав. 

 

Лучечко Юрій Васильович (19.05.1999 - 13.04.2022, м. Маріуполь, 

Донецька область) – пауерліфтинг, І розряд, навчався у Львівському 

університеті безпеки життєдіяльності, не закінчив, пішов добровольцем на 

фронт. 

 

Бондарчук Ігор Анатолійович (01.09.1989 - 23.05.2022, Запорізька 

область) -  пауерліфтинг, КМСУ, старший лейтенант поліції, Вінницький 

КОРД. 

 

Шеремет Олександр Леонідович (08.11.1983 - 31.03.2022, м. Ірпінь, 

Київська область) - майстер спорту України зі спортивного орієнтування, 

тренер-викладач відділення спортивного орієнтування Ірпінської ДЮСШ, 

випусник МПУ імені М.П.Драгоманова, організатор традиційних змагань 

«Kiev Ореn», чемпіонатів області та України зі спортивного орієнтування, 

багаторазовий чемпіон України. Розстріляний в м. Ірпінь. 

 


