
Додаток  

   до розпорядження Кабінету Міністрів України             

від    2020 р. № 

 

СПИСОК  

видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в 

Олімпійських та Паралімпійських іграх і яким призначена стипендія 

Кабінету Міністрів України 

 

АВДЄНТОВ 

Олег Миколайович 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України зі стрільби з лука серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх          

у м. Токіо (Японія) 

АЛФЬОРОВА  

Ганна Юріївна 
— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                                 

з інвалідністю – кандидатів на участь                      

у XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

АФАНАСЬЄВА                

Лариса Альбертівна 
— тренер Колодія Олега, який входить до складу 

кандидатів елітної групи зі стрибків у воду на 

участь в Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

БАТОМУНКОЄВ                 

Сергій Агванович 

— тренер Лузан Людмили, яка входить до складу 

провідної групи з веслування на байдарках і 

каное на участь в Іграх XXXІI Олімпіади                      

у м. Токіо (Японія)  

БІЛОКОПИТИЙ                    

Віктор Юрійович 

— тренер Шуптаря Василя, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з боротьби 

вільної на участь в Іграх XXXIІ Олімпіади               

у м. Токіо (Японія) 

БОЙКО                         

Анатолій Григорович  

 

 

— тренер Саладухи Ольги, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з легкої атлетики на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 
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БОНДАРЕНКО                            

Віктор Васильович 

— тренер Бондаренка Богдана, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади                

у м. Токіо (Японія) 

БОРБОЛЮК 

Надія Анатоліївна 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з фехтування на візках серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                     

у м. Токіо (Японія) 

ВАСЮТІН                    

Олександр Євгенович 
— тренер Комащук Аліни, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на 

участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ВОЛОШИНА 

Ірина Павлівна 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з пауерліфтингу серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів                    

на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх          

у м. Токіо (Японія) 

ГЕРЕЙ                             

Анатолій Васильович 

— тренер Герея Анатолія, який входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на 

участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ГУСЕВ  

Юрій Олексійович 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з тенісу настільного серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх         

у м. Токіо (Японія) 

ДАНІЛЕНКО                    

Валерій Олексійович 

— тренер Буценка Миколи, який входить до 

складу елітної групи з боксу на участь в Іграх 

XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ДЕМЧУК 

Андрій Олександрович 
— старший тренер штатної команди національної 

збірної команди України з пауерліфтингу                  

серед спортсменів з інвалідністю – кандидатів 

на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх у 

м. Токіо (Японія) 

ДЖІМА                                   

Ніна Іванівна 

— тренер Джіми Юлії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з біатлону на участь    

у XXІV зимових Олімпійських іграх                    

у м. Пекін (Китайська Народна Республіка) 
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ДОНДІКОВ 

Валентин Володимирович 

— тренер національної збірної команди України 

зі стрільби кульової серед спортсменів з 

інвалідністю – кандидатів на участь                        

у XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

ДУБРОВА                             

Сергій Вікторович 

— тренер Зантараї Георгія, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з дзюдо в 

Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ДУБРОВІН  

Федір Анатолійович 

— старший тренер штатної команди національної 

збірної команди України з голболу серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів                    

на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх           

у м. Токіо (Японія) 

ДУБРОВІН 

Антон Федорович 

— тренер національної збірної команди України з 

голболу серед спортсменів з інвалідністю – 

кандидатів на участь у XVI літніх 

Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія) 

ЖУРАВЛЬОВА                   

Ірина Дмитрівна 

— тренер Кесарь Вікторії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи зі стрибків у воду                  

в Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ЗОЗУЛЯ 

Дмитро Миколайович 

— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з бадмінтону серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                   

у м. Токіо (Японія) 

ЗУЄВ                             

Геннадій Володимирович 

— тренер Проценка Андрія, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у 

м. Токіо (Японія) 

ІВАНИЦЬКИЙ 

Іван Іванович 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з дзюдо серед спортсменів з 

інвалідністю – кандидатів на участь                                  

в XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

КАЮКОВА                            

Юлія Миколаївна 

— тренер Варінської Діани, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з гімнастики 

спортивної на участь в Іграх XXXІI Олімпіади 

у м. Токіо (Японія) 
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КОМАРОВ                              

Сергій Миколайович 

— тренер Нікішина Богдана, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з фехтування 

на участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

КОРОЛЬ 

Роман Сергійович 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з паратриатлону серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                  

у м. Токіо (Японія) 

КОРОСТИЛЬОВ                

Сергій Миколайович 

— тренер Коростильова Павла, який входить до 

складу кандидатів елітної групи зі стрільби 

кульової на участь в Іграх XXXІI Олімпіади у 

м. Токіо (Японія) 

КОРЯКА 

Євген Олександрович 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з пауерліфтингу серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                      

у м. Токіо (Японія) 

КОХАН                              

Сергій Валентинович 

— тренер Кохана Михайла, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади               

у м. Токіо (Японія) 

КРАВЧЕНКО               

Володимир Іванович 

— тренер Рижикової Анни, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з легкої атлетики на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади                           

у м. Токіо (Японія) 

КРОТ                                             

Василь Васильович 

— тренер Журавок Юлії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з біатлону на участь у 

XXІV зимових Олімпійських іграх у м. Пекін 

(Китайська Народна Республіка) 

КРУШИНСЬКИЙ                   

Вадим Вікторович 

— тренер Бех-Романчук Марини, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади                

у м. Токіо (Японія) 

КУЗНЄЦОВА                    

Світлана Олегівна 

— тренер Білодід Дар'ї, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з дзюдо на участь                  

в Іграх ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо (Японія) 
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КУТАКОВ                   

Олександр Сергійович 

— тренер Акобії Аліни, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з боротьби вільної на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади  у м. Токіо 

(Японія) 

ЛІСОВ                                              

Максим Веніамінович 

— тренер Рейзліна Ігоря, який входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування                        

на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ЛОПАТЕНКО                       

Олег Миколайович 

— тренер Шемякіної Яни, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на 

участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ЛЯХОВА                               

Тетяна Миколаївна 

— тренер Ляхової Ольги, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з легкої атлетики на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади                            

у м. Токіо (Японія) 

МАКСИМОВА  

Олена Миколаївна 

— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                                  

з інвалідністю – кандидатів на участь                                          

в XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

МАЛОЙВАН 

Ярослав Володимирович 

 

— головний тренер штатної національної збірної 

команди України з волейболу сидячи серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                  

у м. Токіо (Японія) 

МАРКО                                

Олена Олександрівна 

— тренер Бежури Джоан Фейбі, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з фехтування 

на участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

МАРЧЕНКО                              

Юрій Володимирович 

— тренер Харлан Ольги, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на 

участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 
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МЕЖЕНІНА                   

Валерія Олександрівна 

— тренер Нарєжної Яни, Резнік Катерини, 

Шинкаренко Аліни та Савчук Анастасії, які 

входять до складу елітної групи з плавання 

синхронного на участь в Іграх XXXІI 

Олімпіади у м. Токіо (Японія)  

МЕРКУШИН                              

Олег Валерійович 

 

— тренер Меркушиної Анастасії, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з біатлону                    

на участь у XXІV зимових Олімпійських іграх 

у м. Пекін (Китайська Народна Республіка) 

МІЩЕНКО 

Леонід Іванович 

— тренер національної збірної команди України  

з волейболу сидячи серед спортсменів з 

інвалідністю – кандидатів на участь                              

в XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

НІКУЛІН                                         

Антон Володимирович 

— тренер Горуни Станіслава, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з карате в 

Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ОБОЛЕНСЬКИЙ 

Олександр Леонідович 

— тренер Бакастової Юлії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ОДОКІЄНКО                            

Ірина Іванівна 

— тренер Свічкаря Романа, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з фехтування 

на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади  у м. Токіо 

(Японія) 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Марина Володимирівна 
— тренер штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики серед 

спортсменів з інвалідністю – кандидатів на 

участь у XVI літніх Паралімпійських іграх            

у м. Токіо (Японія) 

ОПАЛЬНИК              

Володимир Григорович 

— тренер Довгодька Івана, Довгодько Євгенії та 

Верхогляд Дарини, які входять до складу 

кандидатів елітної групи з веслування 

академічного на участь в Іграх                                

ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо (Японія) 
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ПОГРЕБНА                        

Тетяна Вячеславівна 

— тренер Середи Олексія, який входить до 

складу кандидатів елітної групи зі стрибків у 

воду на участь в Іграх XXXІI Олімпіади                       

у м. Токіо (Японія) 

ПОДОЛЬСЬКИЙ                               

Михайло Олександрович 

— тренер Вороніної Олени, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з фехтування на участь в 

Іграх XXXIІ Олімпіади  у м. Токіо (Японія 

ПОПЕЛЯЄВ                         

Андрій Володимирович 

— тренер Кроль Наталії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з легкої атлетики на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ПОШИВАЙЛО 

Вікторія Валентинівна 
— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                                     

з інвалідністю – кандидатів на участь                              

в XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

ПУСТОВОЙТ                                 

Ірина Григорівна 

— тренер Левченко Юлії, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи та Геращенко Ірини, 

яка входить до числа кандидатів провідної 

групи з легкої атлетики на участь в Іграх 

ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

РЕЙЗЛІН                                  

Дмитро Ігорович 

— тренер Кривицької Олени, яка входить до 

складу елітної групи з фехтування на участь в 

Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

РОЗУМІЙ 

Наталія Михайлівна 
— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                      

з інвалідністю – кандидатів на участь                                  

у XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія)  

СВАТЬЄВ                              

Андрій Вячеславович 

— тренер Надтоки Олександра, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з веслування 

академічного на участь в Іграх                                

ХХХІІ Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

СЕМЕНЮК                         

Федір Іванович 

— тренер Вандюка Юрія, який входить до складу 

кандидатів провідної групи з веслування на 

байдарках і каное на участь в Іграх                          

XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 
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СЕМЕРЯК                             

Зоряна Степанівна 

— тренер Пантелєєвої Ксенії, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з фехтування 

на участь в Іграх XXXIІ Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

СІМОНОВ                   

Олександр Геннадійович 

— тренер Кукліновської Людмили, яка входить 

до складу кандидатів елітної групи з 

веслування на байдарках і каное на участь в 

Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

СТЕПАНОВА                    

Тетяна Володимирівна 

— тренер Магучіх Ярослави, яка входить до 

складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у 

м. Токіо (Японія) 

СУРКОВ 

Олег Анатолійович 
— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                                  

з інвалідністю – кандидатів на участь                              

у XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

СЯБРО 

Сергій Юрійович 
— тренер національної збірної команди України                     

з веслування академічного серед спортсменів                       

з інвалідністю – кандидатів на участь в XVI 

літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

ТИМОШЕНКО 

Віктор Гаврилович 
— старший тренер штатної команди національної 

збірної команди України з волейболу сидячи 

серед спортсменів з інвалідністю – кандидатів 

на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх                       

у м. Токіо (Японія) 

ТИМОЩЕНКО                                  

Юрій Тихонович 

— тренер Тимощенка Павла, який входить до 

складу кандидатів елітної групи із сучасного 

п'ятиборства на участь в Іграх                              

XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ТІМЧЕНКО                       

Юрій Леонідович 

— тренер Новікова Семена, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з боротьби 

греко-римської на участь в Іграх                           

XXXІI Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ТКАЧІВСЬКИЙ                 

Роман Ярославович 

— тренер Соловей Ганни, яка входить до складу 

кандидатів провідної групи з велосипедного 

спорту на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади у                        

м. Токіо (Японія) 
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ФАТЄЄВ                                

Андрій Юрійович 

— головний тренер штатної команди 

національної збірної команди України з легкої 

атлетики серед спортсменів з інвалідністю – 

кандидатів на участь у XVI літніх 

Паралімпійських іграх  у м. Токіо (Японія) 

ФЕДОРЕЦЬ                  

Володимир Андрійович 

— тренер Мельник Тетяни, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи з легкої атлетики                   

на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади                     

у м. Токіо (Японія) 

ХИЖНЯК                     

Олександр 

Олександрович 

— тренер Хижняка Олександра, який входить до 

складу кандидатів елітної групи з боксу на 

участь в Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ЧЕРЕДІНОВ                           

Ігор Борисович 

— тренер Костевич Олени, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи зі стрільби кульової 

на участь в Іграх XXXІI Олімпіади у м. Токіо 

(Японія) 

ШЕВЧЕНКО                  

Олександр Миколайович 

— тренер Закальницького Мар'яна, який входить 

до складу кандидатів елітної групи з легкої 

атлетики на участь в Іграх XXXІI Олімпіади у 

м. Токіо (Японія) 

ШМУРИГІН  

Андрій Геннадійович 
— тренер-лікар штатної команди національної 

збірної команди України серед спортсменів                                 

з інвалідністю – кандидатів на участь                       

у XVI літніх Паралімпійських іграх у м. Токіо 

(Японія) 

ЯЛОВИК                     

Володимир Трохимович 

— тренер Собчук Олени, яка входить до складу 

кандидатів елітної групи, та Банзерука Івана, 

який входить до складу провідної групи з 

легкої атлетики на участь в Іграх                             

ХХХІІ літньої Олімпіади у м. Токіо (Японія) 

ЯНОВСЬКИЙ 

Геннадій Едуардович 
— головний тренер штатної команди 

національної збірної команди України                            

з фехтування на візках серед спортсменів                       

з інвалідністю – кандидатів на участь                     

у XVI літніх Паралімпійських іграх                        

у м. Токіо (Японія) 

____________________  


