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Васи́ль Яросла́вович Вірастю́к (22 квітня 1974, Івано-Франківськ) — український силач, 

володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та 

«Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола 

титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту 

України. 

 

Василь Вірастюк народився 22 квітня 1974 року в Івано-Франківську в родині водія 

вантажних автомобілів. Брат Романа Вірастюка (21 квітня 1968 — 27 липня 2019), який став 

бронзовим призером чемпіонату Європи зі штовхання ядра у 1994 році. 

 

У 10 років розпочав займатися легкою атлетикою, штовхав ядра. У 13 років вперше сів за 

кермо вантажівки і відразу проїхав 25 кілометрів. 

 

1981 рік — пішов до першого класу Івано-Франківської середньої школи № 4. 1989 рік — 

завершив 8-ий клас і вступив до Технікуму фізичної культури рідного міста. 

 

1992 рік — після завершення технікуму 2 роки перебував на військовій службі. 

 

У 1994–2000 роках працював тренером з легкої атлетики в спортивному товаристві 

«Україна». 

 

З 2000 року проживає у Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн 

Галнафтогаз». 

 

З 1984 по 2000 рік займався легкою атлетикою — штовханням ядра. Входив до складу 

збірної команди України з легкої атлетики. 

 

У 1995 році виконав нормативи майстра спорту. 

 

У 1998 році виконав нормативи майстра спорту міжнародного класу. 

 

З 2000 року займається силовим багатоборством «STRONGESTMAN». 

 



У 2002 році став третім у змаганнях за звання «Найсильніший у Центральній Європі» і взяв 

Гран-прі міжнародного турніру в Зальцбурзі (Австрія). У змаганнях суперсерії IFSA 

(Міжнародної федерації найсильніших атлетів світу), що проводилися на Гаваях, був 

шостим. 

 

У 2003 році здобув третє місце на чемпіонаті світу серед «стронгменів» в Замбії. 

 

У 2004 році здобув перемогу на чемпіонаті світу «Найсильніша людина світу», який 

проводився на Багамах. Та посів шосте місце в найпрестижніших змаганнях з силового 

спорту «Арнольд класік». Того ж самого року Василь взяв участь у телешоу «Форт Буаяр», 

де він був капітаном команди Богатирів. 

 

У 2007 році виграв змагання у м. Сеулі (Південна Корея) та отримав титул Чемпіона світу 

з силового екстриму IFSA.  

 

9 листопада 2015 року Державна прикордонна служба України повідомила, що Василь 

Вірастюк став інспектором прикордонної служби (проходить строкову службу у 

Львівському аеропорту). В результаті з'ясувалося, що Василь став героєм ТВ-проекту 

«Західний кордон», виробництва регіонального львівського телеканалу НТА.  

 

Знявся у фільмах «Іван Сила» (2013), «Самотній за контрактом» (2014), «Пригоди S 

Миколая» (2018), «Поліна» (2019). 

 

 


