
Спортсмени, які загинули захищаючи Україну



Вони вигравали на світовому та
європейському рівнях. Вони
піднімали синьо-жовтий прапор та
саме завдяки їм лунав гімн України. 
Вони мали всі шанси стати зірками
спорту, а замість цього відмовилися
від улюбленої справи. Їм личила
форма українських збірних, але вони
обрали камуфляж. Мали б і далі
виборювати нагороди та
прославляти Україну, а вирішили її
захищати і не повернулися з війни.



У дитинстві з усіх видів спорту він обрав
веслування. Свої перші спортивні кроки
Микола Гуцаленко зробив у Первомайській
школі олімпійського резерву (Миколаївська
область) під керівництвом Олександра
Федорченка. У 8-му класі вступив до вищого
училища фізичної культури в Миколаєві, 
далі – у Національний університет
кораблебудування (факультет олімпійського
спорту), проте ВНЗ не закінчив, бо почалася
війна. Хлопець обрав захист України, хоча
на той момент за плечима було 8 років
виступів за збірну Миколаївської області, 
норматив майстра спорту України та
нагороди національної першості.

Позивним обрав «Кока», бо так його у
дитинстві називав дідусь. Перший бій проти
російських гібридних сил у Миколи
Гуцаленка відбувся 3 липня 2014 року
поблизу Красного Лиману (з 2016-го це
місто називається Лиман).



Він воював із початку конфлікту на Донбасі, двічі заступав
на оборону Донецького аеропорту, був одним із тих
українських бійців, які вивісили прапор над новим
терміналом летовища, пройшов Мар'їнку, Савур-Могилу і
ще багато бойових точок.

Помер 23 лютого 2017 року після поранення у голову, 
отриманого у бою під Авдіївкою. Лікарі Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні імені Мечникова дві доби
боролися за його життя, але боєць не вийшов із коми. 
Миколі було 25 років. У нього залишилася дружина, 9-
місячний син і батьки



Дмитро Олійник — ветеран російсько-української війни, у
2014 році у складі 79-ї бригади брав участь в АТО, того ж
року, на висоті Браво був важко поранений. Потім лікування, 
реабілітація. У 2017 році почав займатись спортом та
долучатись до розвитку ветеранського спорту на
Миколаївщині. Спорт завжди був значною частиною його
життя, про це журналістам Суспільного чоловік розповідав
після того, як завоював бронзу та срібло на змаганнях
Warrior Games у 2021 році.

"Тренуйся, все добре". Коли ти показуєш результат, і він
кращий, ніж був минулого разу, то класно. Розумієш, що
можна ще покращити", — сказав тоді Дмитро Олійник.



Денис Здоровець народився 25 вересня
1994 року у Києві. Тут починав займатися
регбі, а також любив їздити на велосипеді. У
2010 році вступив до Деснянського
економіко-правового технікуму при МАУП, де
здобув диплом бакалавра, а потім вступив до
академії на заочне відділення. Грав у команді
«Авіатор» до початку війни на сході України. 

Також Здоровець грав у складі молодіжної
збірної Центрального регіону. Паралельно з
цим працював помічником народного
депутата. Попри те, що Здоровець був «при
владі», він у 2016 році підписав із ЗСУ
контракт на три роки, пояснюючи це тим, що
не може просто спостерігати за тим, що
відбувається, хоче діяти та захищати. На війні
був стрілець-санітар взводу 1-го мехбату 72-ї
окремої механізованої бригади.

Загинув 3 листопада 2016 року у промзоні
Авдіївки внаслідок прямого влучання 120-

міліметрової міни в окоп, де перебував воїн.



Ігор Присяжнюк починав свої
перші спортивні кроки у
веслуванні під керівництвом
олімпійської чемпіонки Юлії
Рябчинської у вінницькій дитячо-
юнацькій спортшколі. У 1995 
році пішов на строкову службу
до Прикордонних військ України, 
далі – Одеська окрема авіаційна
ескадрилья. Тут Ігор відновлює
заняття веслуванням на каное. 
Виступає сам на дистанціях 1000 
і 5000 метрів, тренує регіональні
команди прикордонної служби.



8 нагород, чемпіонат світу з веслувального марафону та участь
у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – цей перелік
Присяжнюк міг би поповнити, але на момент початку АТО він
був у прикордонній службі на Донбасі і не повернувся.

Загинув під час організованого прориву з оточення у
«Довжанському котлі» 7 серпня 2014 року. Прикордонники 22 
дні героїчно обороняли державний кордон, попри масовані
обстріли, а потім три доби проривалися до району Савур-
Могили та Амвросіївки. Під час виходу з оточення по загону
Присяжнюка, який обороняв пункт пропуску «Довжанський», 
відкрили шквальний вогонь із «Граду». Поруч з автомобілем, в
якому їхав прикордонник-спортсмен, розірвався снаряд, він
спалахнув та вибухнув. За спогадами бійців, Присяжнюк
залишився в палаючому автомобілі.



Темур Юлдашев – чемпіон
Європи та світу з
пауерліфтингу, тренер низки
луганських спортсменів-
важкоатлетів, який не
залишився осторонь, коли
Луганськ почали захоплювати
російські гібридні сили. 
Навесні 2014 року Темур
Юлдашев очолив Штаб
народної самооборони
Луганська.

.



Після офіційного оформлення батальйону «Темур» Юлдашева
та його добровольців відправили до школи міліції в місто
Щастя Луганської області для проходження підготовки. Проте
доїхати не вдалося – автобуси зупинили деякі місцеві жителі, 
яких супроводжували люди зі зброєю. В результаті Темур
обміняв себе на свободу бійців. Він сам здався в полон, а
добровольців відпустили. Його тримали в полоні 35 діб. Проте
бійцю вдалося втекти, і вже в кінці червня він був у Києві. 
Пройшовши фізичну реабілітацію в Києві і зібравши новий
батальйон, Темур Юлдашев знову вирушив на Донбас.

26 серпня 2014 року загинув у бою під Савур-Могилою. Через
бюрократичну тяганину 9 місяців сім’я не могла поховати
загиблого, у нього залишилася дружина і п’ятеро дітей.



Ми маємо пам’ятати... Ми маємо дякувати за наше мирне
небо, за наше спокійне життя. Ми маємо шанувати наших
земляків, наших славних братів і сестер, які своєю
жертовністю рятували наш світ.

Вічна пам’ять героям! Слава Україні!


