
Аксьоненко Олег Олександрович (позивний «Аксьон»)

Дата і місце народження: 14 липня 1994 року, м. Луганськ.
Дата та місце загибелі: 20 серпня 2014 року, м. Іловайськ, Донецька область.
Звання: Молодший сержант міліції.
Посада: Міліціонер.
Підрозділ: Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» 
ГУМВС України у Київській області.
Обставини загибелі: був поранений 20 серпня 2014 року в око у бою під час звільнення 
Іловайська (Донецька область), під час евакуації з поля бою у Олега зупинилося серце.
Місце поховання: м. Київ, Байкове кладовище. 
Нагороди: Орден «За мужність» III ступеня (посмертно), (указом Президента України 
№ 436/2015 від 17 липня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі»). 

Аксьоненко Олег Олександрович народився у місті Кіровську Луганської області. Активний 
життєрадісний хлопчина з дитинства захоплювався футболом, пізніше був активним 
уболівальником луганського футбольного клубу «Зоря». Саме там він і отримав своє 
призвістко «Аксьон», яке й стало його позивним.

Активіст Євромайдану. Навесні 2014 року одним із перших вступив до батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Азов» Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Київській області. Був рішуче налаштований боронити рідну 
Луганщину і державу від агресора. Одразу після вступу на службу до органів внутрішніх 
справ був відряджений для несення служби з охорони громадського порядку в районах 
проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей, де 
перебував до часу своєї трагічної загибелі.

20 серпня 2014 року під час зачистки приватного сектора у м. Іловайську Донецької області 
Олег отримав смертельне поранення.
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