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Українські олімпійські чемпіони — виключно ті українські 

спортсмени, що вигравали золоті медалі на найпрестижніших 

спортивних змаганнях — Олімпійських іграх сучасності та мають 

безпосередній стосунок до України, зокрема власне представники 

України (в тому числі як УРСР та окремих частин України, що 

входили до складу інших держав), громадяни України, що здобували 

золото, представляючи інші збірні (передовсім інші республіки СРСР) 

до прийняття українського громадянства чи після того, як стали 

громадянами інших держав, уродженці України, що представляли 

інші національні команди (зокрема інші республіки СРСР) на час 

перемоги на Олімпіаді, вихованці українського спорту, що 

народилися поза межами України та уродженці України, що 

представляли інші національні команди на час перемоги на Олімпіаді, 

а також етнічні українці та особи українського походження 

(українськими спортсменами їх можна вважати лише певною мірою, у 

дуже широкому значенні), що народилися поза межами України та 

представляли інші збірні. 

 

XXII Зимові олімпійські ігри, 2014, Сочі 

Джима Юлія — біатлон (естафета) 

Підгрушна Олена — біатлон (естафета) 

Семеренко Валентина — біатлон (естафета) 

Семеренко Віта — біатлон (естафета) 

 

 

XXX Олімпійські ігри, 2012, Лондон 

Дементьєва Яна — академічне веслування, четвірка парна 

Довгодько Наталія — академічне веслування, четвірка парна 

Коженкова Анастасія — академічне веслування, четвірка 

парна 

Ломаченко Василь — бокс 

Тарасенко Катерина — академічне веслування, четвірка 

парна 

Торохтій Олексій — важка атлетика, до 105 кг 

Усик Олександр — бокс 

Чебан Юрій — веслування на байдарках і каное 

Шемякіна Яна — фехтування, шпага, індивідуальні змагання 
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 Ю лія Валенти нівна Джи ма (19 

вересня 1990, Київ, УРСР) — українська 

біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор 

в Сочі, срібна призерка чемпіонату світу, 

переможниця та призерка етапів кубка 

світу з біатлону, триразова чемпіонка 

Європи в естафеті, призерка Кубка Європи 

з біатлону. Заслужений майстер спорту 

України. 

 

http://services.biathlonresults.com/athletes.aspx?IbuId=BTUK

R21909199001 

http://www.biathlon.com.ua/profile.php?lang=rus&id=2463 

https://new.vk.com/id36037672 

http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6752 

http://sport.ua/news/tags/23494 

 

 Оле на  иха йлівна 

Підгру шна (нар. 9 січня 1987, 

Легниця, Нижньосілезьке 

воєводство, Польща) — українська 

біатлоністка, заслужений майстер 

спорту України, чемпіонка 

Олімпійських ігор у Сочі, 

чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка 

Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону. З 25 

березня 2014 р. по 8 квітня 2015 р. — заступник Міністра молоді та 

спорту України. 

 

http://politrada.com/dossier/Elena-Mixajlovna-Pidgrushnaya/ 

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2161/1/ПІДГ

РУШНА%20ОЛЕНА%20 ИХАЙЛІВНА.pdf 

http://www.biathlon.com.ua/profile.php?id=1116 

http://www.wikiwand.com/uk/Підгрушна_Олена_ ихайлівна 

http://www.turkaramamotoru.com/uk/Підгрушна-Олена-

 ихайлівна-80993.html 

http://магдалена-нойнер.рф/pіdgrushna-olena-biografiya-foto 

http://services.biathlonresults.com/athletes.aspx?IbuId=BTUKR21909199001
http://services.biathlonresults.com/athletes.aspx?IbuId=BTUKR21909199001
http://www.biathlon.com.ua/profile.php?lang=rus&id=2463
https://new.vk.com/id36037672
http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6752
http://sport.ua/news/tags/23494
http://politrada.com/dossier/Elena-Mixajlovna-Pidgrushnaya/
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2161/1/ПІДГРУШНА%20ОЛЕНА%20МИХАЙЛІВНА.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2161/1/ПІДГРУШНА%20ОЛЕНА%20МИХАЙЛІВНА.pdf
http://www.biathlon.com.ua/profile.php?id=1116
http://www.wikiwand.com/uk/Підгрушна_Олена_Михайлівна
http://www.turkaramamotoru.com/uk/Підгрушна-Олена-Михайлівна-80993.html
http://www.turkaramamotoru.com/uk/Підгрушна-Олена-Михайлівна-80993.html
http://магдалена-нойнер.рф/pіdgrushna-olena-biografiya-foto
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 Семере нко Валенти на 

Олекса ндрівна (Валя), (нар. 18 

січня 1986, смт. Краснопілля 

Сумської області) — українська 

біатлоністка, заслужений майстер 

спорту України, член національної 

збірної команди України. Чемпіонка 

Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка 

та чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону, переможниця 

та призерка етапів кубка світу з біатлону, чемпіонка світу серед 

юніорів 2004 року, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу з 

літнього біатлону 2011 року в спринті, неодноразова чемпіонка 

першостей та Чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій 

універсіаді виборола 4 медалі (3 срібні, 1 бронзову). Учасниця 

Олімпійських ігор 2006 року в Туріні, 2010 року у Ванкувері та 2014 

року в Сочі. Старший лейтенант СБУ. 

 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Валентина_Оле

ксандрівна 

http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=267474 

http://smr.gov.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-mista/321-

semerenko-valentina-oleksandrivna.html 

http://biathlon.sumy.ua/valentina-semerenko/ 

http://uman.m-tel.net/index.php/novosti/951-biatlonistka-v-

semerenko-stala-krashchoyu-sportsmenkoyu-grudnya 

http://www.academy.ssu.gov.ua/ua/page/sport.htm 

http://file.liga.net/person/882-valentina-semerenko.html 

 

 

Віта Олекса ндрівна  Семере нко 

(нар. 18 січня 1986, смт. Краснопілля, 

Сумська область) — українська 

біатлоністка, заслужений майстер спорту 

України, член національної збірної 

команди України, чемпіонка та бронзова 

призерка Олімпійських ігор в Сочі, 

п'ятиразова призерка чемпіонатів світу, переможниця й призерка 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Валентина_Олександрівна
http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Валентина_Олександрівна
http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=267474
http://smr.gov.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-mista/321-semerenko-valentina-oleksandrivna.html
http://smr.gov.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-mista/321-semerenko-valentina-oleksandrivna.html
http://biathlon.sumy.ua/valentina-semerenko/
http://uman.m-tel.net/index.php/novosti/951-biatlonistka-v-semerenko-stala-krashchoyu-sportsmenkoyu-grudnya
http://uman.m-tel.net/index.php/novosti/951-biatlonistka-v-semerenko-stala-krashchoyu-sportsmenkoyu-grudnya
http://www.academy.ssu.gov.ua/ua/page/sport.htm
http://file.liga.net/person/882-valentina-semerenko.html
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етапів Кубка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з біатлону. 

Учасниця Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері та 2014 року у 

Сочі. 

 

http://www.turkaramamotoru.com/uk/-27718.html 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Віта_Олександр

івна 

http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=267478 

http://www.newskraine.com.ua/narodilisya-vita-ta-valya-

simirenko/ 

http://teplo.meria.sumy.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-

mista/322-semerenko-vita-oleksandrivna.html 

http://www.biathlon.com.ua/profile.php?id=323 

http://yearago.unian.ua/sport/667856-vita-semerenko-otrimala-

orden-knyagini-olgi.html 

 

 

Яна  ихайлівна Дементьєва (ур. 

Рижкова; нар. 23 жовтня 1978, Харків) — 

українська веслувальниця (академічне 

веслування), загрібна, олімпійська чемпіонка, 

чемпіонка світу та Європи, заслужений майстер 

спорту України.  

Починала займатися легкою атлетикою, 

потім перейшла в секцію академічного 

веслування. Перший тренер — Сергій 

Дементьєв (колишній чоловік). Тренер — 

Володимир Морозов. 

Навчалась в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 164. 

Закінчила Харківський політехнічний інститут (спеціалізація 

— менеджмент підприємств) та Харківську академію фізичного 

виховання та спорту (спортивна психологія). 

 

http://fakty.ua/151675-olimpijskaya-chempionka-yana-

dementeva-okazavshis-v-odnoj-lodke-my-srazu-ponyali-to-kazhdaya-

iz-nas-nashla-svoyu-chetvertinku 

http://www.turkaramamotoru.com/uk/-27718.html
http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Віта_Олександрівна
http://geroi.wikiua.org/index.php/Семеренко_Віта_Олександрівна
http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=267478
http://www.newskraine.com.ua/narodilisya-vita-ta-valya-simirenko/
http://www.newskraine.com.ua/narodilisya-vita-ta-valya-simirenko/
http://teplo.meria.sumy.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-mista/322-semerenko-vita-oleksandrivna.html
http://teplo.meria.sumy.ua/uk/misto/pochesni-gromadyani-mista/322-semerenko-vita-oleksandrivna.html
http://www.biathlon.com.ua/profile.php?id=323
http://yearago.unian.ua/sport/667856-vita-semerenko-otrimala-orden-knyagini-olgi.html
http://yearago.unian.ua/sport/667856-vita-semerenko-otrimala-orden-knyagini-olgi.html
http://fakty.ua/151675-olimpijskaya-chempionka-yana-dementeva-okazavshis-v-odnoj-lodke-my-srazu-ponyali-to-kazhdaya-iz-nas-nashla-svoyu-chetvertinku
http://fakty.ua/151675-olimpijskaya-chempionka-yana-dementeva-okazavshis-v-odnoj-lodke-my-srazu-ponyali-to-kazhdaya-iz-nas-nashla-svoyu-chetvertinku
http://fakty.ua/151675-olimpijskaya-chempionka-yana-dementeva-okazavshis-v-odnoj-lodke-my-srazu-ponyali-to-kazhdaya-iz-nas-nashla-svoyu-chetvertinku
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http://calenday.org/uk/events/person/3552-dementyieva-yana-

mihaylivna/ 

http://www.turkaramamotoru.com/uk/Дементьєва-Яна-

 ихайлівна-34134.html 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21411 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/1759/118/62319/ 

 

 

 Довгодько Наталія Вікторівна (нар. 7 

лютого 1991, Київ) — українська 

веслувальниця (академічне веслування), 

олімпійська чемпіонка, майстер спорту. 

У 2008 році закінчила київську 

гімназію № 32. У 2013 році стала 

випускницею Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». 

Веслуванням почала займатися у 2001 році. Перший тренер — 

Раїса Кирилова. Тренери — Володимир Морозов, Діна 

Міфтахутдінова. 

 Чемпіонка України 2010–2012 років (одиночка). 

 Кубок України-2011 — 2-е місце (четвірка парна). 

 Чемпіонат Європи-2011 — 5-е місце (одиночка). 

 Фінал Кубка світу-2012 — 1-е місце (четвірка парна). 

 Член олімпійської збірної України на Іграх XXX Олімпіади 2012 

року в Лондоні. У складі четвірки парної (Катерина Тарасенко, 

Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва) стала 

олімпійською чемпіонкою. 

 7 липня 2013 року стала чемпіонкою Універсіади 2013 в 

одиночному запливі. 

 

https://ru.wiki2.org/wiki/Довгодько,_Наталия_Викторовна 

http://www.wikiwand.com/ru/Довгодько,_Наталия_Викторовна 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Довгодько_Наталія_Вікторівна 

http://ytvideo.ru/video/vg4DxsN8JZ8 

http://sport.ua/news/tags/45899 

http://calenday.org/uk/events/person/3552-dementyieva-yana-mihaylivna/
http://calenday.org/uk/events/person/3552-dementyieva-yana-mihaylivna/
http://www.turkaramamotoru.com/uk/Дементьєва-Яна-Михайлівна-34134.html
http://www.turkaramamotoru.com/uk/Дементьєва-Яна-Михайлівна-34134.html
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21411
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1759/118/62319/
https://ru.wiki2.org/wiki/Довгодько,_Наталия_Викторовна
http://www.wikiwand.com/ru/Довгодько,_Наталия_Викторовна
http://geroi.wikiua.org/index.php/Довгодько_Наталія_Вікторівна
http://ytvideo.ru/video/vg4DxsN8JZ8
http://sport.ua/news/tags/45899
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 Анастасія  иколаївна Коженкова 

(нар. 19 січня 1986, Ковель) — українська 

веслувальниця (академічне веслування), 

олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та 

Європи, заслужений майстер спорту України. 

У Ковелі спочатку займалася 

баскетболом. Звідти у 2000 р. її забрали до 

Києва займатися академічним веслуванням в 

Київському спортивному ліцеї-інтернаті. 

Перший тренер — Олександр Горовий. У 2007 

р. переїхала до Дніпропетровська. Теперішні 

тренери — Володимир Морозов та Міфтахутдинова Діна Артурівна. 

У 2008 р. закінчила Національний університет фізичного 

виховання і спорту України (Київ). 

Тричі ставала чемпіонкою Європи: у 2009 в парній четвірці 

(Світлана Спірюхова, Тетяна Колеснікова, Анастасія Коженкова і Яна 

Дементьєва), 2010 в парній четвірці (Катерина Тарасенко, Олена 

Буряк, Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва), і 2011 в двійці з Яною 

Дементьєвою. Чемпіонка світу-2009 в парній четвірці (Світлана 

Спірюхова, Тетяна Колеснікова, Анастасія Коженкова і Яна 

Дементьєва), срібна призерка чемпіонату світу-2010 в парній четвірці 

(Катерина Тарасенко, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Яна 

Дементьєва). 

Член олімпійської збірної України на Іграх XXX Олімпіади 

2012 року в Лондоні. У складі четвірки парної (Анастасія Коженкова, 

Яна Дементьєва, Катерина Тарасенко й Наталія Довгодько) стала 

олімпійською чемпіонкою. 

 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7543 

http://referaty.in.ua/index.php?newsid=1489930 

http://mydim.ua/peoples/459/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Коженкова_Анастасія_ иколаївна 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7543
http://referaty.in.ua/index.php?newsid=1489930
http://mydim.ua/peoples/459/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коженкова_Анастасія_Миколаївна
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 Васи ль Анато лійович Ломаче нко 
(нар. 17 лютого 1988, м. Білгород-

Дністровський, Одеська область) — 

український професіональний боксер. 

Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій 

вазі (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі 

(до 59,0 кг). Дворазовий чемпіон 

Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках), 

дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), 

чемпіон Європи (2008), багаторазовий 

чемпіон України. Заслужений майстер 

спорту України. Найтитулованіший 

український боксер. 

Перший тренер, що працює з ним і досі — його батько 

Анатолій Ломаченко. Раніше його також тренував Йосиф Кац. На 

літніх Олімпійських іграх в Пекіні в 2008 році він став першим, 

перемігши у фіналі представника Франції Хедафі Джелхіра з 

рахунком 9:1. Суддя зупинив бій на другій хвилині першого раунду, 

протягом якого він відрахував Джелхіру два стоячих нокдауни, а під 

час третього зупинив бій. Міжнародна боксерська асоціація AIBA 

визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером олімпійського турніру 

2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера. 

 

На Олімпіаді у Лондоні 2012 року знову став чемпіоном. У 

фіналі переміг Хан Сун Чула з Південної Кореї. 

Протягом 2012–2013 років був у складі боксерської команди 

Українські отамани, що виступала в аматорській лізі World Series of 

Boxing. Тут не зазнав жодної поразки. 

 

http://lomachenko.com/ 

http://www.boxnews.com.ua/Boxer/11515/Vasyl-Lomachenko 

https://www.facebook.com/VasylLomachenko 

http://file.liga.net/person/636-vasilii-lomachenko.html 

https://www.youtube.com/user/vasilyllomachenko 

 

http://lomachenko.com/
http://www.boxnews.com.ua/Boxer/11515/Vasyl-Lomachenko
https://www.facebook.com/VasylLomachenko
http://file.liga.net/person/636-vasilii-lomachenko.html
https://www.youtube.com/user/vasilyllomachenko
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 Катерина  иколаївна 

Тарасенко (нар. 6 серпня 1987, 

Дніпропетровськ) — українська 

веслувальниця (академічне веслування), 

олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи, 

призерка чемпіонату світу, заслужений 

майстер спорту України. 

Член олімпійської збірної України 

на ХХІХ Олімпійських іграх 2008 року у 

Пекіні. У фінальному заїзді двійки парної 

серед жінок на 2 км в парі з Яною 

Дементьєвою стали сьомими (07:17.82). 

Член олімпійської збірної України на Іграх XXX Олімпіади 

2012 року в Лондоні. У складі четвірки парної (Анастасія Коженкова, 

Яна Дементьєва, Катерина Тарасенко й Наталія Довгодько) стала 

олімпійською чемпіонкою. 

Тричі ставала чемпіонкою Європи: у 2008 в двійці з Яною 

Дементьєвою, 2010 в парній четвірці (Катерина Тарасенко, Олена 

Буряк, Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва), і 2011 (Світлана 

Спірюхова, Тетяна Колеснікова, Наталія Губа, Катерина Тарасенко). 

Срібна призерка чемпіонату світу-2010 в парній четвірці (Катерина 

Тарасенко, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва). 

Бронзова призерка чемпіонату Європи-2008 у вісімці. 

Чемпіонка світу серед молоді U-23 2009 року. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тарасенко_Катерина_ иколаївна 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Тарасенко_Катерина_ иколаївна 

http://famous-

birthdays.ru/data/06_avgusta/tarasenko_ekaterina_nikolaevna.html 

http://unienc.ru/w/ru/643843-tarasenko-yekaterina-nikolayevna.html 

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/Тарасенко,_Екатерина_Николаевна 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тарасенко_Катерина_Миколаївна
http://geroi.wikiua.org/index.php/Тарасенко_Катерина_Миколаївна
http://famous-birthdays.ru/data/06_avgusta/tarasenko_ekaterina_nikolaevna.html
http://famous-birthdays.ru/data/06_avgusta/tarasenko_ekaterina_nikolaevna.html
http://unienc.ru/w/ru/643843-tarasenko-yekaterina-nikolayevna.html
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/Тарасенко,_Екатерина_Николаевна
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 Торохті й Олексі й Па влович (нар. 

22 травня 1986, м. Зугрес, Донецька 

область, СРСР) — український важкоатлет, 

олімпійський чемпіон (2012), призер 

чемпіонату світу та чемпіонатів Європи з 

важкої атлетики. Учасник двох 

Олімпійських ігор (2008, 2012). Заслужений 

майстер спорту. 

Олексій Торохтій народився у 

невеликому донбаському містечку Зугрес, 

де й почав займатися важкою атлетикою під 

керівництвом Генадiя Ксенз. Помітивши 

неабиякий потенціал у талановитого юнака, тренер Володимир 

Руденко, поклопотався про його переведення до Харківського вищого 

училища фізичної культури, де були всі належні умови для навчання і 

фізичного вдосконалення. 

Після закінчення училища Олексій вступив до Національного 

аерокосмічного інституту імені Жуковського, однак занять важкою 

атлетикою не залишив. І у 20-річному віці до Торохтія прийшли перші 

успіхи серйозного рівня. У 2006 році він зайняв друге місце на 

Чемпіонаті Європи серед юнаків. Саме це досягнення стало 

відправною точкою у сходженні молодого спортсмена до еліти важкої 

атлетики. 

У 2008 році Торохтій вперше у кар'єрі бере участь у 

Олімпійських іграх, що проходили в Пекіні, та посідає там 12-те місце 

з результатом 390 кг у сумі (ривок — 177 кг, поштовх — 213 кг). 

У 2009 році на Чемпіонаті Європи у Бухаресті Олексій показав 

вже значно кращий результат — 405 кг у сумі (181 кг у ривку та 224 

кг у поштовху). Це дозволило йому посісти друге місце та отримати 

срібну медаль чемпіонату. Наступного ж року у Мінську він не зміг 

повторити навіть свій результат, підійнявши у сумі лише 396 кг 

(175+221). 

У 2011 році Торохтію вдалося зробити значний крок уперед та 

завоювати «бронзу» на Чемпіонаті світу у Парижі. Результати, 

показані спортсменом, теж були доволі обнадійливими напередодні 

Олімпійських ігор у Лондоні — 410 кг у сумі (ривок — 181 кг, 
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поштовх — 229 кг). Ці показники великою мірою стали можливими 

завдяки кропіткій роботі заслуженого тренера України та СРСР 

Михайла Мацьохи, який разом з Валерієм Нікуліним займався 

підготовкою спортсмена. 

6 серпня 2012 року Олексій Торохтій став чемпіоном 

Олімпійських ігор 2012 у ваговій категорії до 105 кг. Для перемоги 

йому вистачило показника 412 кг (185+227), що лише на кілограм 

більше, ніж у Наваба Насіршелала з Ірану, який посів друге місце. 

 

http://www.volynnews.com/news/sport/v_ukrayiny__tretye_zoloto_na_

olimpiadi_foto/ 

http://geroi.wikiua.org/index.php/Торохтій_Олексій_Павлович 

http://androidmafia.ru/video/oeJv7611IBc 

http://www.wolfreactor.ru/?p=7582 

http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6777 

 

 

 

Олекса ндр Олекса ндрович У сик 
(нар. 17 січня 1987, Сімферополь, 

Українська РСР, СРСР) — 

український професіональний 

боксер. Інтерконтинентальний 

чемпіон у першій важкій вазі за 

версією WBO, олімпійський 

чемпіон (2012), чемпіон світу 

(2011), чемпіон Європи (2008), 

багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України. 

Батьки родом з півночі України — мати народилася в 

Чернігівській області (село Риботин Коропського району), а батько 

родом із Сумської області. З дитинства Олександр відвідував школу 

сімферопольського футбольного клубу «Таврія», але футбольна 

кар'єра Олександра не склалася. В 15 років почав займатися боксом. 

Закінчив школу № 34 в Сімферополі, в якій навчався разом зі 

своєю майбутньою дружиною Катериною. Закінчив Львівський 

державний університет фізичної культури. Аспірант Львівського 

державного університету фізичної культури. 

http://www.volynnews.com/news/sport/v_ukrayiny__tretye_zoloto_na_olimpiadi_foto/
http://www.volynnews.com/news/sport/v_ukrayiny__tretye_zoloto_na_olimpiadi_foto/
http://geroi.wikiua.org/index.php/Торохтій_Олексій_Павлович
http://androidmafia.ru/video/oeJv7611IBc
http://www.wolfreactor.ru/?p=7582
http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6777
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http://a-usyk.com/ 

http://lichnosti.net/people_4449.html 

http://boxing-mma.com/boxer/aleksandr-usik/ 

http://lady.tochka.net/ua/viva/dossier-men/28525-aleksandr-

usik/ 

http://www.vringe.com/dossier/66522-aleksandr-usik.htm 

 

 

 Ю рій Володи мирович Чеба н (нар. 5 липня 1986, Одеса) — 

український веслувальник-каноїст, олімпійський чемпіон (2012), 

бронзовий призер Олімпійських ігор (2008). Заслужений майстер 

спорту. 

Чебан виступає за збірну України. 

Тренери — В'ячеслав Сорокін, Людмила 

Чебан. Перший тренер — Євгеній Лесяк. 

Чемпіонат світу 2006 року — 2-е місце 

(каное-одиночка, 500 м). 

Чемпіонат світу 2007 року серед 

молоді — 1-е місце (каное-одиночка, 500 м). 

Чемпіонат Європи 2007 року серед 

молоді — 1-е місце (каное-одиночка, 500 м). 

Бронзовий призер XXIX Олімпійських 

ігор 2008 року в Пекіні. Виграв бронзову 

медаль у змаганнях з веслування на каное-

одинаках, подолавши дистанцію 500 м за 1 

хв. 48,766 с. 

11 серпня 2012 року здобув золоту медаль Олімпійських ігор у 

Лондоні у веслуванні на каное на 200 метрів, показавши результат 

42,291 секунди. 

В серпні 2014 року виграв чемпіонат світу, перемігши в 

фінальному запливі на 200 метрів. 

 

http://file.liga.net/person/655-urii-cheban.html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1190701 

http://od.vgorode.ua/refperson/18219-cheban-yuryi-

vladymyrovych 

http://a-usyk.com/
http://lichnosti.net/people_4449.html
http://boxing-mma.com/boxer/aleksandr-usik/
http://lady.tochka.net/ua/viva/dossier-men/28525-aleksandr-usik/
http://lady.tochka.net/ua/viva/dossier-men/28525-aleksandr-usik/
http://www.vringe.com/dossier/66522-aleksandr-usik.htm
http://file.liga.net/person/655-urii-cheban.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1190701
http://od.vgorode.ua/refperson/18219-cheban-yuryi-vladymyrovych
http://od.vgorode.ua/refperson/18219-cheban-yuryi-vladymyrovych
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http://olympteka.ru/olymp/athlets/profile/2421.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чебан_Юрій_Володимирович 

 

 

 Я на Володи мирівна Шемя кіна 

(нар. 5 січня 1986, Львів, УРСР) — 

українська шпажистка, олімпійська 

чемпіонка 2012 року. Заслужений майстер 

спорту. 

Фехтуванням почала займатися в 11 

років, після того, як отримала травму на 

тренуваннях гірськолижників. Представляє 

товариство «Динамо». Наставник — 

заслужений тренер України Андрій 

Орликовський. 2002 року стала 

переможницею першості світу серед кадетів. Чемпіонка Європи-2004, 

2005 серед юніорів. Переможець в особистому заліку і бронзовий 

призер у командних змаганнях чемпіонату Європи 2005. У 2007 році 

стала дворазовою чемпіонкою Всесвітньої універсіади у Бангкоку. 

Володарка «золота» Універсіади-2009 в Белграді. Бронзовий призер 

чемпіонату Європи-2009. Магістр Львівського державного 

університету фізичної культури. Хобі — література та прогулянки з 

ротвейлером Ірмою. 

30 липня 2012 року на XXX Олімпійських іграх у Лондоні 

завоювала золоту медаль, перемігши в додатковий час німкеню Брітту 

Гайдеманн з рахунком 9:8 (0:0, 3:2, 5:6, 1:0). 

3 лютого 2013 року Яна здобула золото на міжнародному 

турнірі серії Ґран-прі, який пройшов у Будапешті (Угорщина). У 

фіналі Шемякіна здобула перемогу над росіянкою Ганною 

Сивковою[ru] (15:11). Таким чином, станом на лютий 2013 року Яна 

Шемякіна та Ольга Харлан, яка напередодні перемогла в Гран-прі в 

Орлеані (Франція), очолили світовий рейтинг Міжнародної федерації 

фехтування (FIE) у своїх видах зброї. 

  

http://sport.ua/news/tags/1640 

http://xsport.ua/fencing_s/news/yana-shemyakina-govorit-2-o-

rio-trenerakh-ekipirovke-i-nastoyashchey-lyubvi_166061/ 

http://olympteka.ru/olymp/athlets/profile/2421.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чебан_Юрій_Володимирович
http://sport.ua/news/tags/1640
http://xsport.ua/fencing_s/news/yana-shemyakina-govorit-2-o-rio-trenerakh-ekipirovke-i-nastoyashchey-lyubvi_166061/
http://xsport.ua/fencing_s/news/yana-shemyakina-govorit-2-o-rio-trenerakh-ekipirovke-i-nastoyashchey-lyubvi_166061/
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http://hotsport.ua/ru/other_views/fencing/yana-shemyakina-

chuvstvuyu-nastoyaschuyu-gordost-kogda_1366376311.html 

http://olympteka.ru/olymp/athlets/profile/2465.html 

http://unienc.ru/w/ru/745484-shemyakina-yana-

vladimirovna.html 

 

http://hotsport.ua/ru/other_views/fencing/yana-shemyakina-chuvstvuyu-nastoyaschuyu-gordost-kogda_1366376311.html
http://hotsport.ua/ru/other_views/fencing/yana-shemyakina-chuvstvuyu-nastoyaschuyu-gordost-kogda_1366376311.html
http://olympteka.ru/olymp/athlets/profile/2465.html
http://unienc.ru/w/ru/745484-shemyakina-yana-vladimirovna.html
http://unienc.ru/w/ru/745484-shemyakina-yana-vladimirovna.html
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