
Учасники ХІІІ зимових Паралімпійських ігор 2022 року (Пекін, Китай)  

 

СПОРТСМЕНИ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 

1. Вовчинський Григорій Васильович 

 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсмен представляє Вінницьку обл., тренується у Вінницькому регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Заслужений майстер спорту України (біатлон).  

Тренер: Мукшин В. П., Завєдєєв А. В. 

 

Народився 4 липня 1988 року в селі Білоусівка Черкаської області. 

З 2008 року є постійним учасником міжнародних змагань у складі паралімпійської 

збірної команди України з лижних перегонів та біатлону. Григорій чотириразовий призер 

Паралімпійських ігор у Ванкувері 2010 р. та чемпіон Паралімпійських ігор в Сочі 2014 р. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виборов срібну нагороду з лижних 

перегонів (середня дистанція).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов шість нагород: дві срібні – одну з лижних 

перегонів (спринт) та одну з біатлону (спринт) та чотири бронзові – три з лижних перегонів 

(відкрита естафета, середня та довга дистанція) та одну з біатлону (індивідуальна гонка).  

На кубку світу 2019 року виборов чотири нагороди – золоту з лижних перегонів 

(середня дистанція), дві срібні – одну з лижних перегонів (спринт) та одну з біатлону (спринт) 

та бронзову з біатлону (середня дистанція).  

На кубках світу 2020 року виборов дві нагороди з біатлону: срібну (естафета) та 

бронзову (спринт).  

На кубку світу 2021 року виборов срібну нагороду з біатлону (індивідуальна гонка).  

На кубку Європи 2021 року виборов срібну нагороду з біатлону (спринт).   

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов бронзову 

нагороду з біатлону (спринт). 

На кубку світу 2022 року виборов золоту нагороду з біатлону (індивідуальна гонка).  

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2010 році, ІІ ступеня у 2014 році 

та І ступеня у 2018 році.  

 

2. Кравчук Василь Васильович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас сидячі, пересувається у візку)  

Спортсмен представляє Львівську обл., тренується у Львівському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони), Майстер спорту України 

міжнародного класу (біатлон). 

Тренер: Казаков В. М., Мукшин В. П. 

 

Народився 26 липня 1996 року у с. Тухолька Сколівського району Львівської області.  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов бронзову нагороду з біатлону (індивідуальна 

дистанція). 

На кубках світу 2019 року виборов чотири нагороди з лижних перегонів: срібну у 

спринті та три бронзові (середня та довга дистанція).  

На кубку світу 2020 року виборов срібну нагороду з біатлону (естафета). 

На кубку світу 2021 року виборов бронзову нагороду з біатлону (спринт).  

На кубку Європи 2021 року виборов дві бронзові нагороди з лижних перегонів (коротка 

та середня дистанція). 

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов срібну нагороду 

з біатлону (спринт).    

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 



  

3. Радь Тарас Михайлович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас сидячі)  

Спортсмен представляє Тернопільську обл., тренується у Тернопільському 

регіональному центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Майстер спорту України міжнародного класу (біатлон). 

Тренер: Мукшин В. П., Казаков В. М., Федорчак В. Й. 

 

Народився 20 листопада 1999 року  у м. Тернопіль.  

У вересні 2014 року прийшов до дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю 

“Інваспорт” до тренера-викладача Федорчака Віктора Йосифовича до секції лижних перегонів 

та біатлону. 

З 2016 року є членом національної паралімпійської збірної команди України  з лижних 

перегонів та біатлону. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані став чемпіоном у біатлоні (коротка 

дистанція). 

На кубку світу 2018 року виборов сім нагород: дві золоті з біатлону (індивідуальна 

гонка та середня дистанція), дві срібні з біатлону (спринт) та три бронзові – дві з лижних 

перегонів (середня дистанція, спринт) та одну з біатлону (індивідуальна гонка).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов шість нагород: три золоті з біатлону (середня 

дистанція, спринт та індивідуальна дистанція), одну срібну з лижних перегонів (довга 

дистанція) та дві бронзові з лижних перегонів (середня дистанція та спринт).  

На кубках світу 2019 року став чемпіоном та багаторазовим призером з лижних 

перегонів та біатлону: «золото» з лижних перегонів (середня дистанція) та біатлону (спринт), 

«срібло» з біатлону (індивідуальна гонка, середня дистанція) та «бронза» з лижних перегонів 

(спринт, коротка та середня дистанція, змішана естафета) та біатлону (спринт).   

На кубках світу 2020 року виборов три нагороди з біатлону: дві срібні (спринт та 

естафета) та бронзову (спринт).  

На кубках світу 2021 року виборов такі нагороди: срібні (спринт, індивідуальна гонка) 

з біатлону, срібну (спринт) з лижних перегонів, бронзові (спринт, середня дистанція) з 

біатлону, бронзову (спринт) з лижних перегонів.  

На кубку Європи 2021 року виборов золоту нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція) та бронзову з біатлону (спринт).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов повний комплект 

нагород: золоту з лижних перегонів (змішана естафета), срібну (середня дистанція) та 

бронзову (спринт) з біатлону.  

На кубку світу 2022 року виборов чотири нагороди: золоту з лижних перегонів 

(спринт), дві золоті з біатлону (естафета (спринт) та індивідуальна гонка) та одну срібну з 

біатлону (спринт).  

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2018 році.  

 

4. Баль Павло Стефанович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас сидячі, пересувається у візку)  

Спортсмен представляє Львівську обл., тренується у Львівському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони) 

Тренер: Завєдєєв А. А., Добрянський Б. І., Мукшин В. П.  

 

Народився 12 червня 1986 року у с. Хоросниця Львівської області. 

З 2005 року по 2006 рік служив у десантних військах Збройних сил України. З 2013 року 

по 2016 рік працював у ДСО.  У 2017 році отримав травму. У 2018 році за рекомендацією КЗ 

ЛРЦ «Інваспорт» почав займатися лижними перегонами.   

На кубку світу 2019 року виборов бронзову нагороду з лижних перегонів (змішана 

естафета).  



Брав участь у кубках світу 2020-2021 рр. та кубку Європи 2021 року, проте не виборов 

високих нагород.  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов дві золоті 

нагороди – одну з лижних перегонів (змішана естафета) та одну з біатлону (індивідуальна 

гонка).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

5. Алексик Олександр Михайлович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсмен представляє Закарпатську обл., тренується у Закарпатському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивий розряд: І дорослий.  

Тренер: Казаков В. М., Мукшин В. П., Коваль В. А.  

 

Народився 23 липня 2004 року в с. Онок, Виноградівського району, Закарпатської 

області. 

Олександр почав займатися лижними перегонами та біатлоном з 14 років. Перший 

тренер Коваль Василь Андрійович. 

Брав участь у кубках світу 2020-2021 рр. та кубку Європи 2021 року, проте не виборов 

високих нагород.  

Брав участь у чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року (кращий 

результат – 11 місце, біатлон).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

6. Яровий Максим Володимирович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас сидячі, пересувається у візку)  

Спортсмен представляє Миколаївську обл., тренується у Миколаївському 

регіональному центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Заслужений майстер спорту України (лижні перегони), Майстер 

спорту України міжнародного класу (біатлон). 

Тренер: Казаков В. М., Мукшин В. П. 

 

Народився 3 жовтня 1989 року у Миколаївській області.  

Паралімпійські ігри 2014 року у Сочі стали яскравим дебютом для спортсмена: будучи 

дуже близьким до золотої нагороди, Максим виборов дві срібних та одну бронзову медалі. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виборов дві нагороди: золоту (довга 

дистанція) з біатлону та срібну (середня дистанція) з лижних перегонів. 

На кубку світу 2018 року виборов срібну (спринт) та бронзову (довга дистанція)  

нагороду з лижних перегонів.  

Брав участь у кубках світу 2020-2021 рр. та кубку Європи 2021 року, проте не виборов 

високих нагород.  

Брав участь у чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року(кращий 

результат – 9 місце, лижні перегони).  

 На кубку світу 2022 року виборов золоту нагороду з біатлону (естафета (спринт)). 

 Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2014 році, ІІ ступеня у 2018 році. 

 

7. Драгун Серафим Васильович 

У спортсмена - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсмен представляє Закарпатську обл., тренується у Закарпатському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивний розряд: Кандидат у майстри спорту України. 

Тренер: Петріщев С. О., Коваль В. А., Артьомін Д. В.  

 

 

Народився 22 травня 2005 року у с. Вільхівці Тячівського району.  



З 2017 року почав займатися у секції з зимових видів спорту (лижні перегони та 

біатлон).  

В 2019 році вперше Брав участь у чемпіонаті України з лижних перегонів та біатлону 

серед осіб з інвалідністю. У 2021 році прийняв участь у чемпіонаті України з лижних перегонів 

та біатлону і здобув ІІІ місце.  

Брав участь у кубку Європи 2021 року, проте не виборов високих нагород.  

Брав участь чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року (кращий 

результат – 14 місце, лижні перегони, біатлон).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні – наймолодший учасник 

національної паралімпійської збірної команди зрізка 2022 року (16 років)  

 

8. Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсменка представляє Волинську обл., тренується у Воолинському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Заслужений майстер спорту України (лижні перегони), Майстер 

спорту України міжнародного класу (біатлон). 

Тренер: Мукшин В. П., Казаков В. М.  

 

Народилась 20 вересня 1983 року в Сімферополі, АР Крим.  

Дебютувала на Паралімпійських іграх 2006 року у Турині, стала срібною та триразовою 

бронзовою призеркою з лижних перегонів та срібною призеркою з біатлону.  

На Паралімпійських іграх 2010 року виборола три срібні нагороди в гонці класичним 

стилем на дистанції 5 км, індивідуальній гонці на дистанції 15 км та в естафеті 3х2,5 км (лижні 

гонки) та одну бронзову медаль в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км (біатлон).  

На Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі вона була за 3 секунди від золотої нагороди, 

виборовши три срібних та одну бронзову медалі.   

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виступала у лижних перегонах та 

біатлоні та виборола золоту нагороду з лижних перегонів у естафеті 4х2,5 км.  

На кубку світу 2018 року виборола золоту нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція), дві срібні нагороди з біатлону (спринт та середня дистанція) та три бронзові 

нагороди – одну з біатлону (індивідуальна гонка) та дві з лижних перегонів (середня та довга 

дистанція). 

На чемпіонаті світу 2019 року виборола золоту нагороду з лижних перегонів (змішана 

естафета), срібну (середня дистанція) та бронзову (індивідуальна дистанція) нагороду з 

біатлону. 

На кубку світу 2019 року виборола дві срібні нагороди – одну з лижних перегонів 

(середня дистанція), одну з біатлону (індивідуальна гонка) та одну бронзову з лижних 

перегонів (середня дистанція).  

На кубку світу 2020 року виборола три бронзові нагороди: дві з лижних перегонів 

(спринт та коротка дистанція) та одну з біатлону (спринт). 

На кубках світу 2021 року виборола одразу декілька нагород: срібні з лижних перегонів 

(довга дистанція) та біатлону (спринт, індивідуальна гонка), та бронзові з лижних перегонів 

(спринт, коротка та середня дистанція) та біатлону (середня дистанція). 

На кубку Європи 2021 року виборола срібну (середня дистанція) та бронзову (коротка 

дистанція)  нагороду з лижних перегонів. 

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборола бронзову 

нагороду з біатлону (спринт).   

Державні нагороди: орден Княгині Ольги III ступеня у 2006 році, ІІ ступеня у 2010 році 

та І ступеня у 2014 році, орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2018 році. 

 

9. Буй Ірина Василівна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсменка представляє Вінницьку обл., тренується у Вінницькому регіональному 

центрі «Інваспорт» 



Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Майстер спорту України міжнародного класу (біатлон) 

Тренер: Мукшин В. П., Семенов О. В.  

 

Народилася 29 квітня 1995 року у м. Деражня, Чернігівської обл.  

У 2012 році була зарахована до складу паралімпійської збірної України. 

Дебютувала на Паралімпійських іграх 2014 року у Сочі, проте, на жаль, нагороди не 

вдалось здобути.  

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виступала у лижних перегонах та 

біатлоні, але не виборола високих нагород (кращий результат – 4 місце, біатлон). 

На кубку світу 2018 року виборола три бронзові нагороди з біатлону (спринт, середня 

дистанція та індивідуальна гонка).  

На кубку світу 2019 року виборола дві срібні нагороди з біатлону (середня дистанція та 

індивідуальна гонка).  

На кубках світу 2020 року виборола дві золоті (спринт, індивідуальна гонка) та дві 

срібні нагороди (спринт та естафета) з біатлону. 

На кубку світу 2021 року виборола дві срібні нагороди з біатлону (спринт та середня 

дистанція).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборола золоту 

(індивідуальна гонка) та срібну (середня дистанція) нагороду з біатлону.  

На кубку світу 2022 року виборола три срібні нагороди – одну з лижних перегонів 

(спринт) та дві з біатлону (спринт, індивідуальна гонка).  

 

10. Кононова Олександра Миколаївна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсменка представляє Київську обл., тренується у Київському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Заслужений майстер спорту України (біатлон). 

Тренер: Мукшин В. П., Завєдєєв А.В. 

 

Народилася 27 лютого 1991 року в Ярославській області, що в Росії. Виросла в Україні, 

село Шевченкове Броварського району Київської області.  

З 2007 року Олександра входить до складу збірної команди України з зимових видів 

спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Дебютувала на 

Паралімпійських іграх 2010 року, де виборола чотири медалі, серед яких три золоті та одна 

срібна.   

На Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі виборола повний комплект нагород з 

біатлону та лижних перегонів, а саме: золоту  нагороду на дистанції 12,5 км, довга дистанція 

з  біатлону; срібну  нагороду на дистанції 10 км, середня дистанція з біатлону; бронзову  

нагороду  на дистанції 10 км  вільним стилем з лижних перегонів. 

На чемпіонаті світу 2019 року виборола п’ять нагород: золоту з лижних перегонів 

(змішана естафета), дві срібні з біатлону (спринт та індивідуальна дистанція) та дві бронзові з 

лижних перегонів (середня дистанція) та біатлону (середня дистанція).  

На кубках світу 2019 року виборола наступні нагороди: золоті з лижних перегонів 

(довга дистанція) та біатлону (спринт, індивідуальна гонка, середня дистанція), срібні з 

лижних перегонів (середня дистанція) та біатлону (спринт), бронзові з лижних перегонів 

(спринт, середня дистанція, змішана естафета).  

На кубках світу 2020 року виборола такі нагороди: золоті з біатлону (естафета, спринт), 

срібні з лижних перегонів (коротка дистанція) та біатлону (спринт, індивідуальна гонка), 

бронзові з лижних перегонів (коротка, середня дистанція).  

На кубку світу 2021 року виборола золоту нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція), дві срібні з лижних перегонів (спринт та коротка дистанція) та дві бронзові з 

біатлону (спринт, індивідуальна гонка).  



На кубку Європи 2021 року виборола три золоті нагороди – дві з лижних перегонів 

(коротка та середня дистанція) та одну з біатлону (спринт).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборола повний 

комплект нагород з біатлону: золоту (спринт), срібну (індивідуальна гонка) та бронзову 

(середня дистанція).  

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2010 році, ІІ ступеня у 2014 році. 

 

 

11. Ляшенко Людмила Олександрівна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсменка представляє Харківську обл., тренується у Харківському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Заслужений майстер спорту України (біатлон).  

Тренер: Нестеренко А. Ю., Артьомін Д. В.  

 

Народилася 17 травня 1993 року у м. Запоріжжі.  

З грудня 2012 року Людмила стала членом паралімпійської команди України з лижних 

перегонів та біатлону.  

Дебютувала на Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі, проте високих нагород не 

виборола.  

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виборола чотири нагороди: золоту з 

лижних перегонів (естафета 4х2,5 км мікст), та три бронзові – одну з лижних перегонів (довга 

дистанція) та дві з біатлону (коротка та середня дистанція). 

На кубку світу 2018 року виборола три нагороди: «золото» з лижних перегонів (спринт), 

«золото» з біатлону (спринт), «срібло» з лижних перегонів (спринт).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборола чотири золоті нагороди – одну з лижних 

перегонів (змішана естафета) та три з біатлону (середня дистанція, спринт та індивідуальна 

дистанція), дві срібні з лижних перегонів (середня дистанція, спринт) та одну бронзову з 

лижних перегонів (довга дистанція).  

На кубках світу 2019 року виборола золоту нагороду з біатлону (спринт), срібні 

нагороди з лижних перегонів (спринт) та біатлону (спринт) та бронзові з лижних перегонів 

(коротка, середня та довга дистанції) та біатлону (індивідуальна гонка, змішана естафета).  

На кубку світу 2020 року виборола дві срібні нагороди з лижних перегонів (спринт та 

середня дистанція) та бронзову з біатлону (спринт).  

На кубках світу 2021 року виборола сім золотих нагород: з лижних перегонів (спринт, 

коротка дистанція) та біатлону (спринт, середня дистанція, індивідуальна гонка), дві срібні з 

лижних перегонів (спринт, середня дистанція) та одну бронзову з лижних перегонів (довга 

дистанція).  

На кубку Європи 2021 року виборола дві срібні нагороди з лижних перегонів (коротка 

дистанція) та біатлону (спринт).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборола три золотих 

нагороди – дві з лижних перегонів (довга дистанція, змішана естафета) та одну з біатлону 

(середня дистанція), одну срібну з біатлону (спринт) та три бронзові – дві з лижних перегонів 

(спринт, середня дистанція) та одну з біатлону (індивідуальна гонка).  

На кубку світу 2022 року виборола дві золоті нагороди з біатлону – одну в 

індивідуальній гонці і одну в естафеті (спринт).  

 Державні нагороди: орден Княгині Ольги ІІІ ступеня у 2018 році.  

 

12. Конашук Богдана Петрівна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас стоячі)  

Спортсмен представляє Волинську обл., тренується у Волинському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України міжнародного класу (лижні перегони), 

Майстер спорту України (біатлон). 



Тренер: Співак І. І., Мукшин В. П. 

 

Народилася 18 березня 1998 року у м. Луцьк Волинської області.  

З 2013 року Богдана почала займатися лижними перегонами та біатлоном.  

Дебютувала на Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані, де виступала у лижних 

перегонах та біатлоні, проте не змогла вибороти високих нагород (найкращий результат – 5 

місце, біатлон). 

На чемпіонаті світу 2019 року виборола дві бронзові нагороди з лижних перегонів 

(спринт та відкрита естафета).  

На кубках світу 2019 року виборола дві бронзові нагороди з біатлону (спринт). 

На кубку світу 2020 року виборола золоту (естафета) та бронзову (індивідуальна гонка) 

нагороду з біатлону.   

На кубку світу 2022 року виборола чотири нагороди: одну золоту з лижних перегонів 

(спринт), одну золоту з біатлону (естафета (спринт)) та дві бронзові з біатлону (спринт та 

індивідуальна гонка).  

13. Лалетіна Анастасія Сергіївна 

У спортсменки - ураження опорно-рухового апарату (клас сидячі, пересувається у 

візку)  

Спортсмен представляє Чернігівську обл., тренується у Чернігівському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивний розряд: І дорослий.   

Тренер: Сторожок В. П., Семенов О. В.  

 

Народилась 12 червня 2002 року у м. Чернігів. 

У березні 2019 року вона вперше прийняла участь у чемпіонаті України з зимових видів 

спорту (лижні перегони та біатлон) та виборола на ньому одразу три медалі – у спринті з 

лижних перегонів – дві золотих нагороди та срібло з біатлону.  

Брала участь у кубку світу 2020 року та кубку Європи 2021 року, проте не виборола 

високих нагород.  

Брала участь чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року (кращий 

результат – 6 місце, біатлон).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

 

СПОРТСМЕНИ З ПОРУШЕННЯМИ  ЗОРУ 

 

1. Ковалевський Анатолій Олександрович 

У спортсмена - порушення зору 

Спортсмен представляє м. Київ, тренується у Київському міському центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони), Заслужений майстер 

спорту України (біатлон). 

Тренери: Мукшин В. П., Нестеренко А. Ю. 

 

Народився 29 червня 1990 року у м. Києві.  

З 2010 року увійшов до основного складу паралімпійської збірної команди України з 

лижних перегонів та біатлону (порушення зору). 

У 2014 році дебютував на Паралімпійських іграх в Сочі та виборов срібну нагороду з 

біатлону (довга дистанція).  

У 2018 році на Паралімпійських іграх у Пхьончхані виступав у лижних перегонах та 

біатлоні, де виборов бронзову нагороду з біатлону (коротка дистанція). 

На кубках світу 2018 року виборов три срібні нагороди – з лижних перегонів (середня 

дистанція) та з біатлону (індивідуальна гонка) та дві бронзові з біатлону (спринт).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов дві бронзові нагороди – з лижних перегонів 

(відкрита естафета) та біатлону (спринт).  



На кубку світу 2019 року виборов дві срібні нагороди – з лижних перегонів 

(індивідуальна гонка), біатлону (спринт) та бронзову нагороду з біатлону (спринт).   

На кубку Європи 2021 року виборов бронзову нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов срібну нагороду 

з біатлону (індивідуальна гонка). 

На кубку світу 2022 року виборов срібну нагороду з біатлону (спринт).  

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2014 році, ІІ ступеня у 2018 році. 

 

2. Решетинський Ярослав Юрійович 

У спортсмена - порушення зору 

Спортсмен представляє м. Київ, тренується у Київському міському центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони), Майстер спорту України 

міжнародного класу (біатлон). 

Тренер: Мукшин В. П., Завєдєєв А. А.  

 

Народився 24 вересня 1992 року у м. Києві.  

Дебютував на Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі, проте виступ був не надто 

вдалим – він не виборов високих нагород. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виступав у лижних перегонах та 

біатлоні, проте не виборов високих нагород (кращий результат – 4 місце – біатлон).   

На кубку світу 2018 року виборов бронзову нагороду з лижних перегонів (довга 

дистанція).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов дві бронзові нагороди – з лижних перегонів 

(відкрита естафета) та біатлону (індивідуальна дистанція).  

На кубку світу 2019 року виборов 5 нагород – золоту з біатлону (спринт), дві срібних з 

біатлону (середня дистанція та спринт) та  дві бронзові з лижних перегонів (спринт та середня 

дистанція).  

На кубку світу 2020 року виборов золоту нагороду з біатлону (спринт).  

На кубках світу 2021 року виборов дві срібні нагороди з лижних перегонів (коротка 

дистанція) та біатлону (індивідуальна гонка) та дві бронзові з біатлону (спринт та середня 

дистанція).  

На кубку Європи 2021 року виборов срібну нагороду з біатлону (спринт).  

 

 

 

3. Суярко Дмитро Олегович 

У спортсмена - порушення зору 

Спортсмен представляє Чернігівську обл., тренується у Чернігівському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спору України міжнародного класу (лижні перегони), 

Майстер спору України міжнародного класу (біатлон). 

Тренери: Семенов А. В., Артьомін Д. В.  

 

Народився 22 жовтня 1996 року в с. Вертіївка, Ніжинського району, Чернігівської 

області.  

У 2015 році був зарахований на посаду спортсмена-інструктора національної 

паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону (порушення зору). 

Дебютував на Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі, проте виступ був не надто 

вдалим – він не виборов високих нагород. 

На кубку світу 2018 року виборов срібну нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов золоту нагороду з лижних перегонів (змішана 

естафета), дві срібні нагороди з лижних перегонів (середня дистанція) та біатлону (спринт) та 

бронзову нагороду з лижних перегонів (спринт).  



На кубку світу 2019 року виборов 4 нагороди – золоту з біатлону (середня дистанція), 

срібну з лижних перегонів (середня дистанція) та  дві бронзові з лижних перегонів (середня та 

коротка дистанція).  

На кубку світу 2021 року виборов бронзову нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція).  

 

 4. Казік Олександр Вікторович 

У спортсмена - порушення зору  (тотально незрячий) 

Спортсмен представляє Вінницьку обл., тренується у Вінницькому регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони), Майстер спорту України 

міжнародного класу (біатлон). 

Тренери: Кучерявий С. М. 

 

Народився 22 жовтня 1996 року у с. Балки, Барського району Вінницької області.  

З 2015 року входить до основного складу національної паралімпійської збірної команди 

України з лижних перегонів та біатлону (порушення зору). 

Дебютував на Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані, де виступав у лижних 

перегонах та біатлоні та виборов дві срібних нагороди з біатлону (середня та довга дистанція). 

На кубку світу 2019 року виборов бронзову нагороду з біатлону (спринт).  

На кубку Європи 2021 року виборов срібну нагороду з лижних перегонів (середня 

дистанція).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, виборов дві бронзові 

нагороди з біатлону (спринт та індивідуальна гонка).  

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2018 році. 

 

5. Лук’яненко Віталій Володимирович 

У спортсмена - порушення зору 

Спортсмен представляє Харківську обл., тренується у Харківському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Заслужений майстер спорту України  (лижні перегони).  

Тренер: Бабар Б. Б., Завєдєєв А. В.  

 

Народився 15 травня 1978 року у м. Суми.   

У 1997 році, дізнавшись про відкриття філіалу центру «Інваспорт» у м. Суми, почав 

тренуватися зі спортсменами з порушеннями зору. Дебютував на Паралімпійських іграх 1998 

року.  

У 2002 році на Паралімпійських іграх у Солт-Лейк-сіті він виборов свою першу 

паралімпійську бронзову нагороду. 

Серед багатьох своїх досягнень, найвагомішими Віталій вважає повний комплект 

медалей (золото, срібло і бронза) на Паралімпійських іграх в Турині 2006 року і такий же 

повний комплект медалей на Паралімпійських іграх у Ванкувері 2010 року. 

Найяскравішими у кар’єрі Віталія стали Паралімпійські ігри 2014 року у Сочі, де він 

виборов дві золотих, одну срібну та одну бронзову нагороди та був найкращим серед 

паралімпійців України. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані він виступав у лижних перегонах та 

біатлоні та виборов дві золоті нагороди з біатлону (довга та коротка дистанція).  

На кубку світу 2018 року виборов дві золоті нагороди з біатлону (індивідуальна гонка 

та спринт).  

На чемпіонаті світу 2019 року виборов золоту (індивідуальна дистанція) та срібну 

нагороду (середня дистанція) з біатлону. 

На кубку світу 2019 року виборов дві бронзові нагороди з біатлону (індивідуальна гонка 

та середня дистанція). 



Державні нагороди: «За заслуги» ІІІ ступеня у 2002 році, ІІ ступеня у 2006 році, та І 

ступеня у 2010 році, орден «За мужність» ІІІ ступеня у 2014 році, орден Ярослава Мудрого V 

ступеня у 2018 році. 

            Найдосвідченіший спортсмен національної паралімпійської збірної зразка 2022 року 

(понад 25 років у паралімпійському спорті)  

 

6. Шишкова Оксана Валеріївна 

У спортсменки- порушення зору. 

Спортсменка представляє Харківську обл., тренується у Харківському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Заслужений майстер спорту України (лижні перегони), Заслужений 

майстер спорту України (біатлон).  

Тренер: Казаков В. М., Іванов В. М. 

 

Народилась 10 червня 1991 року у м. Харкові.  

У 2010 році дебютувала на Паралімпійських іграх у Ванкувері, але нагород не 

виборола. 

У 2014 році, на Паралімпійських іграх в Сочі виборола чотири бронзові нагороди – три 

з біатлону (коротка, середня та довга дистанція) та одну з лижних перегонів (спринт). 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виборола дві золоті нагороди – одну 

з лижних перегонів (змішана естафета) та одну з біатлону (середня дистанція), три срібні – 

одну з лижних перегонів (довга дистанція) та дві з біатлону (коротка та довга дистанція) та 

одну бронзову з лижних перегонів (спринт). 

На кубку світу 2018 року виборола три золоті нагороди – одну з лижних перегонів 

(середня дистанція), дві з біатлону (індивідуальна гонка та спринт), дві срібні нагороди – одну 

з лижних перегонів (спринт) та одну з біатлону (середня дистанція).  

На чемпіонаті світу 2019 року Оксана виборола шість нагород: одну золоту з лижних 

перегонів (середня дистанція) та п’ять срібних – з лижних перегонів (спринт та довга 

дистанція) та біатлону (індивідуальна дистанція, середня дистанція та спринт). 

На кубку світу 2019 року Оксана виборола вісім нагород: дві золоті – з лижних 

перегонів (спринт) та біатлону (середня дистанція), п’ять срібних – з лижних перегонів 

(коротка та середня дистанція) та біатлону (індивідуальна гонка та спринт), одну бронзову з 

лижних перегонів (довга дистанція).  

На кубках світу 2020 року виборола золоту (спринт) та бронзову (індивідуальна гонка) 

нагороду з біатлону.  

На кубках світу 2021 року виборола дві срібні (індивідуальна гонка) та бронзову 

(середня дистанція) нагороду з біатлону.  

Державні нагороди: орден Княгині Ольги ІІІ ступеня у 2014 році, ІІ ступеня у 2018 році. 

 

7. Ткаченко Наталія Юріївна 

У спортсменки - порушення зору 

Спортсменка представляє Київську обл., тренується у Кмївському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивний розряд: Кандидат у майстри спорту України. 

Тренер: Співак І. І., Бекетова Г. Ф., Мукшин В. П.  

 

Народилась 10 квітня 1995 року в с. Гурзуф Ялтинського району АР Крим. У 2000 році 

переїхала до м. Біла Церква Київської області. У 2016 році закінчила Національний 

педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (факультет Педагогіка та психологія). У 2017-

2018 рр працювала у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу на посаді 

практичного психолога.  

Брала участь у кубках світу 2020 року та кубку Європи 2021 року, проте не виборола 

високих нагород.  

Брала участь у чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, (кращий 

результат – 8 місце, лижні перегони).  



Дебютантка Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні.  

  



СПОРТСМЕНИ-ЛІДЕРИ 

 

1. Мукшин Олександр Васильович 

Спортсмен-лідер (гайд)  

Спортсмен представляє Сумську обл., тренується у Сумському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України  

Тренер: Нестеренко А. Ю. 

Виступає спортсменом-лідером Анатолія Ковалевського. 

Народився 18 вересня 1988 року у м. Суми.  

В паралімпійській збірній команді України з лижних перегонів та біатлону працює і 

тренується з січня 2013 року, є тренером-лідером (гайдом) Анатолія Ковалевського. 

У 2014 році на Паралімпійських іграх у Сочі  разом з Анатолієм Ковалевським виборов 

срібну нагороду з біатлону (довга дистанція).  

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані разом з Анатолієм Ковалевським 

виступав у лижних перегонах та біатлоні, де виборов бронзову нагороду з біатлону (коротка 

дистанція). 

На чемпіонаті світу 2019 року разом з Анатолієм Ковалевським виборов дві бронзові 

нагороди – одну з лижних перегонів (відкрита естафета) та одну з біатлону (спринт).  

На кубку світу 2019 року разом з Анатолієм Ковалевським виборов дві срібні нагороди 

– з лижних перегонів (індивідуальна гонка), біатлону (спринт) та бронзову нагороду з біатлону 

(спринт).   

На кубку Європи 2021 року разом з Анатолієм Ковалевським виборов бронзову 

нагороду з лижних перегонів (середня дистанція). 

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, разом з Анатолієм 

Ковалевським виборов срібну нагороду з біатлону (індивідуальна гонка). 

На кубку світу 2022 року разом з Анатолієм Ковалевським виборов срібну нагороду з 

біатлону (спринт).  

Державні нагороди: медаль «За працю і звитягу» у 2014 та 2018 роках.  

 

2. Ніконович Олександр Геннадійович 

Спортсмен-лідер (гайд)  

Спортсмен представляє Київську обл., тренується у Київському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України  

Тренер: Семенов О. В.  

Виступає спортсменом-лідером Дмитра Суярко. 

Народився 04 липня 1999 року у м. Київ. У 2006 році переїхав до м. Бровари. У 2008 

році Олександру запропонували записатися до спортивної секції з лижних перегонів. Після 

закінчення 6-го класу у 2011 році вступив до Броварського вищого училища фізичної 

культури. У 2016 році Олександр вступив на факультет фізичного виховання і спорту 

Броварського вищого училища фізичної культури (відділення лижні перегони). Під час 

навчання мав високі спортивні досягнення. У 2018 році здобув освітній рівень «молодший 

спеціаліст» і після цього вступив до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія 

Сковороди» на факультет фізичного виховання.  

На кубку світу 2021 року разом з Дмитром Суярко виборов бронзову нагороду з лижних 

перегонів (середня дистанція).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

3. Яременко Костянтин Русланович 

Спортсмен-лідер (гайд) 

Спортсмен представляє м.Київ., тренується у Київському міському центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України 

Тренер: Завєдєєв А. А.  

Виступає спортсменом-лідером Ярослава Решетинського. 



Народився 27 серпня 1994 року в м. Київ. В 2009 році вступив до Броварського вищого 

училища фізичної культури, який закінчив у 2012 році. У 2012 році вступив до Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, який закінчив у 2018 році. До 2018 року 

працював спортсменом-інструктором у Міністерстві молоді та спорту України.  

На чемпіонаті світу 2019 року Костянтин разом з Ярославом Решетинським виборов дві 

бронзові нагороди – одну з лижних перегонів (відкрита естафета) та одну з біатлону 

(індивідуальна дистанція).  

На кубку світу 2019 року разом з Ярославом Решетинським виборов 5 нагород – золоту 

з біатлону (спринт), дві срібних з біатлону (середня дистанція та спринт) та  дві бронзові з 

лижних перегонів (спринт та середня дистанція).  

На кубках світу 2021 року разом з Ярославом Решетинським виборов дві срібні 

нагороди з лижних перегонів (коротка дистанція) та біатлону (індивідуальна гонка) та 

бронзову з біатлону (спринт).  

На кубку Європи 2021 року разом з Ярославом Решетинським виборов срібну нагороду 

з біатлону (спринт).  

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

4. Бабар Борис Борисович 

Спортсмен-лідер (гайд)  

Спортсмен представляє Чернігівську обл., тренується у Чернігівському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України (лижні перегони), Заслужений тренер 

України (біатлон) 

Тренер: Семенов О. В.  

Виступає спортсменом-лідером Олега Мунца, Віталія Лук’яненка, Ольги Прилуцької,  

Віталія Лук’яненка, Ігоря Кравчука, Максима Мурашковського. 

Народився 20 лютого 1981 року у м. Чернігів.  

З 2001 року працює і тренується в паралімпійській збірній команді України з лижних 

перегонів та біатлону. Виступав спортсменом-лідером разом з заслуженим майстром спорту 

України Олегом Мунцем, з яким вони в 2006 р. стали чемпіонами та бронзовими призерами 

Паралімпійських ігор у м. Турін. Також Брав участь у Паралімпійських іграх 2010 року у м. 

Ванкувер разом з Олегом Мунцем.  

У 2012 року виступав спортсменом-лідером заслуженого майстра спорту України 

Віталія Лук’яненко. 

На Паралімпійських іграх 2014 року у Сочі він виборов дві золотих, одну срібну та одну 

бронзову нагороди разом з Віталієм Лук’яненком.  

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виступав спортсменом-лідером 

Прилуцької Ольги Валеріївни та змагався з лижних перегонів та біатлону (кращий результат 

– 4 місце, біатлон).  

На кубку світу 2018 року разом з Ольгою Прилуцькою виборов дві срібні нагороди з 

біатлону (спринт та індивідуальна гонка) та дві бронзові нагороди з лижних перегонів (спринт 

та середня дистанція).   

На чемпіонаті світу 2019 року разом з Віталієм Лук’яненком виборов золоту 

(індивідуальна дистанція) та срібну (середня дистанція) нагороду  з біатлону. 

На кубку світу 2019 року разом з Віталієм Лук’яненком виборов дві бронзові нагороди 

з біатлону (індивідуальна гонка та середня дистанція). 

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня у 2006 році, ІІ ступеня у 2014 році, 

медаль «За працю і звитягу» у 2018 році. 

 

5. Кучерявий Сергій Марцінович 

Спортсмен-лідер (гайд) 

Спортсмен представляє Вінницьку обл., тренується у Вінницькому регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України  

Тренер: самостійно 



Виступає спортсменом-лідером Олександра Казіка. 

Народився 22 серпня 1982 року у  м. Мошонмадьяровар (Угорщина).  

З 2013 року Кучерявий Сергій Марцінович є особистим тренером члена 

паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону Казіка Олександра.  

З 2016 року – спортсмен-лідер штатної  паралімпійської збірної команди України з 

лижних перегонів та біатлону. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані, виступав у лижних перегонах та 

біатлоні разом з Олександром Казіком та виборов дві срібних нагороди з біатлону (середня та 

довга дистанція).  

На кубку світу 2019 року разом з Олександром Казіком виборов бронзову нагороду з 

біатлону (спринт). 

На кубку Європи 2021 року разом з Олександром Казіком виборов срібну нагороду з 

лижних перегонів (середня дистанція).  

На чемпіонаті світу 2021 року, що пройшов у січні 2022 року, разом з Олександром 

Казіком виборов дві бронзові нагороди з біатлону (спринт та індивідуальна гонка).  

Державні нагороди: медаль «За працю і звитягу» у 2018 році. 

 

6. Марченко Андрій Анатолійович 

Спортсмен-лідер (гайд) 

Спортсмен представляє Сумську обл., тренується у Сумському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України 

Тренер: Нестеренко А. Ю.  

Виступає спортсменом-лідером Максима Мурашковського, Оксани Шишкової, Наталії 

Ткаченко. 

Народився 20 жовтня 1994 року в м. Шостка Сумської області. 

Займається лижними гонками більше 15-ти років. Є членом штатної паралімпійської 

збірної команди України з лижних перегонів та біатлону. Багато разів ставав чемпіоном та 

призером чемпіонатів та кубків України. Був учасником кубків світу та всесвітніх універсіад. 

Має дві вищі спортивні освіти.  

Брав участь у кубку світу 2020 року разом з Максимом Мурашковським, проте не 

виборов високих нагород.  

На кубках світу 2021 року разом з Оксаною Шишковою виборов дві срібні 

(індивідуальна гонка) та бронзову (середня дистанція)  нагороду з біатлону.   

Дебютант Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні. 

 

7. Марчишак Іван Володимирович 

Спортсмен-лідер (гайд) 

Спортсмен представляє Київську обл., тренується у Київському регіональному центрі 

«Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України 

Тренер: Нестеренко А. Ю.  

Виступає спортсменом-лідером Віталія Лук’яненка, Наталії Ткаченко. 

Народився 15 червня 1996 року у с. Яворів Турківського району Львівської області.  

З 2016 року працює у паралімпійській збірній команді України з лижних перегонів та 

біатлону. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані разом з Віталієм Лук’яненком 

виступав у лижних перегонах та біатлоні та виборов дві золоті нагороди з біатлону (довга та 

коротка дистанція). 

Державні нагороди: медаль «За працю і звитягу» у 2018 році. 

 

  

 

8. Нікулін Денис Миколайович 

Спортсмен-лідер (гайд) 



Спортсмен представляє Харківську обл., тренується у Харківському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України  

Тренер: Нестеренко А. Ю.  

Виступає спортсменом-лідером Олександра Махоткіна. 

Народився 18 лютого 1995 року у с. Ницаха. Тростянецького району Сумської області.   

З 2017 року працює на посаді спортсмена-лідера штатної команди національних 

збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.  

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані виступав спортсменом-лідером 

Олександра Махоткіна з лижних перегонів та біатлону (кращий результат – 8 місце, біатлон).  

На кубку світу 2021 року разом з Ярославом Решетинським виборов бронзову нагороду 

з біатлону (середня дистанція). 

 

9. Перехода Руслан Юрійович 

Спортсмен-лідер (гайд) 

Спортсмен представляє Харківську обл., тренується у Харківському регіональному 

центрі «Інваспорт» 

Спортивне звання: Майстер спорту України  

Тренер: Нестеренко А. Ю.  

Виступає спортсменом-лідером Юрія Уткіна. 

Народився 18 липня 1987 року у с. Старий Салтів, Вовчанського району Харківської 

області. 

Дебют за національну збірну України відбувся у 2007 році, виступивши на юнацькому 

чемпіонаті світу. 25 листопада 2011 року провів свою першу гонку на етапах Кубка світу, 

посівши 84-те місце у спринті. 

У 2014 році виступив на Олімпійських іграх у Сочі, де посів 50-те місце у спринті та 

20-те місце у командному спринті (виступав у парі з Олексієм Красовським). 

У 2018 році поїхав на зимові Паралімпійські ігри у якості гайда українського 

спортсмена Юрія Уткіна. Там він став чемпіоном у змішаній естафеті (лижні перегони) та 

бронзовим призером в особистій гонці (біатлон). 

Станом на січень 2022 року найкращим особистим результатом спортсмена на етапах 

Кубка світу є 26-те місце в спринті, яке він посів 1 лютого 2013 року в Сочі. Найкращим 

досягненням в естафетах є 19-те місце, яке українськи лижники посіли 25 листопада 2012 року 

в Єлліваре. 

Протягом своєї кар'єри взяв участь у п'яти чемпіонатах світу (з 2013 по 2021 рік). 

Найкращий результат показав у 2017 році, посівши 17-те місце у командному спринті та 16-те 

місце в естафеті. Також чотири рази брав участь в Універсіадах (з 2009 по 2015 рік). 

З 2017 року працює на посаді спортсмена-лідера штатної команди національних 

збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю. 

На Паралімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані разом з Юрієм Уткіним виступав у 

лижних перегонах та біатлоні та виборов золоту нагороду з лижних перегонів (змішана 

естафета) та бронзову (середня дистанція) з біатлону.   

Державні нагороди: медаль «За працю і звитягу» у 2018 році. 
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