
Підсумки участі спортсменів України у ХІІІ 
літніх Паралімпійських іграх 2008 року в 

Пекіні (Китай) 

 
15 грудня 2008 року в Києві відбулося засідання Колегії Міністерства України у 

справах сім'ї, молоді та спорту. 

На Колегії було розглянуто ряд  важливих питань, серед яких, зокрема, і 

підсумки  участі  спортсменів-інвалідів України  в  ХІІІ літніх  Паралімпійських  іграх 

2008 року в м.Пекін (Китай). 

"Рекордний, феноменальний, гідний виступ українських паралімпійців – це не 

випадковість чи везіння, а результат тривалої системної роботи щодо розвитку 

спорту інвалідів", – зазначив доповідач заступник Міністра України у справах сім'ї, 

молоді та спорту Мирослав Дутчак. 

       Заступник Міністра нагадав, що ХІІІ літні Паралімпійські ігри проходили з 6 по 17 

вересня 2008 року у  м.Пекін (Китай). У головних  змаганнях чотирьохріччя 

взяли  участь понад  4000 спортсменів із 148 країн світу. 

       Під час ХІІІ Паралімпійських ігор спортсмени змагалися у 21 виді спорту, що 

включали 471 дисципліну. Національна паралімпійська команда України, у складі якої 

було 125 спортсменів, гідно представила Україну на цьому найважливішому 

міжнародному спортивному форумі. 

Українські спортсмени, які змагалися в 11 видах спорту (легка атлетика, 

плавання, фехтування на візках, стрільба з лука, футбол ДЦП, стрільба кульова, 

веслування академічне, пауерліфтинг, волейбол сидячи (жінки), дзюдо, настільний 

теніс)  посіли четверту позицію в загальному командному заліку після лідерів 

Ігор  - команд Китаю,  Великобританії та США. 

 Сенсаційно високим результатом української збірної стало завоювання 74 

медалей: 24 золотих, 18 срібних та 32 бронзових. 

Найяскравіше виступила команда плавців, яка виборола 43 нагороди: 13 

золотих, 10 срібних та 20 бронзових  медалей. Українські плавці посіли третю 

світову сходинку у загальному неофіційному заліку серед країн-учасниць 

Паралімпіади – 2008. 
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Наступним пріоритетним видом спорту у виступах українських паралімпійців 

стала легка атлетика: 24 нагороди, з яких 9 золотих, 7 срібних та 8 бронзових 

медалей. Завдяки своїм виступам команда легкоатлетів увійшла в четвірку 

сильних країн світу. 

 

Паралімпійські ігри в Пекіні 

Спортсмени 124 у 11 видах спорту 

Прапороносець Андрій Комар  

Медалі 
Місце: 4 

Золото 

24 

Срібло 

18 

Бронза 

32 

Всього 

74 

Участь у літніх Паралімпійських іграх 

1996  • 2000  • 2004  • 2008  • 2012 • 2016 

Участь у зимових Паралімпійських іграх 

1994  • 1998  • 2002  • 2006  • 2010  • 2014  • 2018 

 

Джерело: 

http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/2488 
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