
№ П.І.Б. спортсмена Рік нар. Назва закладу, тренер  Вид спорту Результат виступів на змаганнях у 
2020 році

Висновок (ПОПЕРЕДНІЙ)

1 Бебешко Валерія Ігорівна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Брежнєв О.Д.

Сучасне п'ятиборство

1) Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
України з сучасного п'ятиборства серед юнаків 
та дівчат до 17 років (м. Київ, 10-13.08.2020 р.), 

Бебешко В.І. посіла 1 місце;                 
2) Згідно протоколу Відкритого зимового 

Чемпіонату  України з сучасного п'ятиборства 
серед юнаків та дівчат до 17 років (м. Київ, 05-

07.02.2020 р.), Бебешко В.І. посіла 2 місце;     
3) Згідно протоколу Відкритого зимового 

Чемпіонату  України з сучасного п'ятиборства  
(м. Київ, 13-16.01.2020 р.), Бебешко В.І. посіла 

2 місце у складі команди.

Можлива стипендія у розмірі 50% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1135,0 

грн. (13,6 тис. грн./рік).

3 Волошина Лоліта Валеріївна
Федерація вільної боротьби м. 
Слов'янська                 тренер: 

Слєпушкін С.О.
Боротьба вільна

Згідно протоколу чемпіонату України з 
боротьби вільної серед юніорів, юніорок (2000-

2002) (м. Львів, 20-23.08.2020 р.), Волошина 
Л.В. провела 3 зустрічі, одержала 2 перемоги, 

та посіла 2 місце у ваговій категорії 57 кг., 
також згідно протоколу Відкритого Кубку 

України з боротьби вільної серед чоловіків та 
жінок (м. Київ, 15-19.10.2020 р.), Волошина 
Л.В. посіла 3 місце у ваговій категорії 57 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

4 Волошин Марко Валерійович
КЗ "ДЮСШ м. Слов'янська"   

тренер: Агамір'ян В.Е., 
Слєпушкін С.О.

Боротьба греко-римська

Згідно виписки з протоколу чемпіонату 
України з боротьби греко-римської серед 

кадетів, Волошин М.В. провів 5 зустрічей, 
одержав 4 перемоги, та посів 2 місце у ваговій 

категорії 51 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

5 Гончаров Михайло Андрійович
ОКДЮСШ                 

тренер: Ігнатенко Д.С., 
Бобровська І.І.

Дзюдо

Згідно протоколу чемпіонату України з дзюдо 
серед кадетів (м. Львів, 30-31.01.2020 р.), 

Гончаров М.А. провів 5 зустрічей, одержав 5 
перемог, та посів 3 місце у ваговій категорії 

+90 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

6 Дарчук Софія Тарасівна
ШВСМ                    

тренер: Ігнатенко Д.С., 
Бобровська І.І.

Дзюдо

Згідно протоколу чемпіонату України з дзюдо 
(м. Запоріжжя, 14-15.10.2020 р.), Дарчук С.Т. 
провела 3 зустрічі, одержала 2 перемоги, та 

посіла 3 місце у ваговій категорії 70 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

7 Дзюмак Дмитро Сергійович

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Брежнєв О.Д.

Сучасне п'ятиборство

Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
України з сучасного п'ятиборства серед юнаків 
та дівчат до 17 років (м. Київ, 10-13.08.2020 р.), 

Дзюмак Д.С. посів 2 місце у складі команди

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

8 Казначеєв Дмитро Андрійович
ОДЮСШ з плавання         

тренер: Казначеєв А.В., 
Казначеєва С.М.

Плавання

Згідно протоколів, Казначеєв Д.А. взяв участь у
4 чемпіонатах області з плавання протягом 

року, на яких здобув 12 перших, 2 других та 1 
третє місце на дистанціях 50 м., 100 м., 200 м. 

різними стилями плавання 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

9 Кіян Кирило Андрійович
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Бобровська І.І.
Дзюдо

Згідно протоколу чемпіонату Донецької області
з дзюдо (м. Миколаївка 22-24.08.2020 р.), Кіян 
К.А. провів 3 зустрічі, одержав 2 перемоги, та 

посів 1 місце у ваговій категорії 55 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

10 Косиця Ярослав Валерійович
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Чурай М.М.
Боротьба вільна

Згідно протоколу чемпіонату Донецької області
з боротьби вільної серед кадетів та кадеток (м. 
Бахмут 06-08.03.2020 р.), Косиця Я.В. посів 1 

місце у ваговій категорії 110 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

11 Кругликова Софія Дмитрівна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Тверскова С.І.

Кінний спорт

Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
Донецької області з кінного спорту, 

присвяченого Дню Захисника України (м. 
Слов'янськ 13.10.2020 р.), Кругликова С.Д. 

посіла 1 місце "Молоді коні 4-х років. YH-4", 
також згідно протоколу Відкритого Кубку 

Донецької області з кінного спорту, 
присвяченого Дню Незалежності України (м. 
Слов'янськ, 25.08.2020 р.), Кругликова С.Д. 
посіла 1 місце "Юнаки. Командний приз"

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

12 Мальована Аліса Іванівна
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 
тренер: Мальований Д.І.

Дзюдо

Згідно протоколу чемпіонату України з дзюдо 
серед кадетів до 18 років (м. Львів, 30-

31.01.2020 р.), Мальована А.І. провела 4 
зустрічі, одержала 3 перемоги, та посіла 3 

місце у ваговій категорії 44 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

13 Мартинова Вікторія Вадимівна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Брежнєв Д.О.

Сучасне п'ятиборство

Згідно протоколу Відкритого зимового 
Чемпіонату України з сучасного п'ятиборства 

серед юнаків та дівчат до 17 років (м. Київ, 05-
07.02.2020 р.), Мартинова В.В. посіла 3 місце  

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону     
тренер: Тверскова С.І.

Кінний спорт

Згідно протоколу Відкритого Кубку Донецької 
області з кінного спорту (подолання перешкод 
та виїздка), присвячений Дню Незалежності 

України (м. Слов'янськ, 24.08.2020 р.), Бірченко 
М.О. посіла 1 місце за маршрутом № 3 

"Відкритий клас", висота 10 см. 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

2 Бірченко Марія Олександрівна



14 Марченко Анастасія Геннадіївна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Маліновська Г.О., 

Брежнєв Д.О.

Сучасне п'ятиборство

Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
України з сучасного п'ятиборства серед юнаків 
та дівчат до 17 років (м. Київ, 10-13.08.2020 р.), 

Марченко А.Г. посіла 1 місце, також згідно 
протоколу Відкритого зимового чемпіонату 

України з сучасного п'ятиборства (м. Київ, 13-
16.01.2020 р.),  Марченко А.Г. посіла 2 місце у 

складі команди  

Можлива стипендія у розмірі 50% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1135,0 

грн. (13,6 тис. грн./рік).

15 Моргун Юлія Володимирівна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Тверскова С.І.

Кінний спорт

Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
Донецької області з кінного спорту, 

присвячений Дню Захисника України (м. 
Слов'янськ, 13.10.2020 р.), Моргун Ю.В. посіла 

1 місце серед двох учасників.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

16 Нікітін Гаврііл Сергійович 
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Чурай М.М.
Боротьба вільна

Згідно виписки з протоколу чемпіонату 
Донецької області з боротьби вільної серед 

кадетів та кадеток (м. Бахмут 06-08.03.2020 р.), 
Нікітін Г.С. посів 1 місце у ваговій категорії 55 

кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

17 Онищенко Надія Олексіївна

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Тверскова С.І.

Кінний спорт

Згідно протоколу Відкритого Кубку Донецької 
області з кінного спорту, присвяченого Дню 

Незалежності України (м. Слов'янськ, 
24.08.2020 р.), Оніщенко Н.О. посіла 1 місце за 
маршрутом № 5 "Відкритий клас", висота 130 

см серед трьох учасників

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

18 Пишняк Богдан Георгійович
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Філатов А.В., 
Дейніченко В.В.

Дзюдо

1) Згідно протоколу Чемпіонату Донецької 
області з дзюдо  (м. Миколаївка 24-26.01.2020 
р.), Пишняк Б.Г. провів 3 зустрічі, одержав 3 

перемоги, та посів 1 місце у ваговій категорії 60
кг.;                                       

2) Згідно протоколу Чемпіонату Донецької 
області з дзюдо  (м. Миколаївка 22-24.08.2020 
р.), Пишняк Б.Г. провів 3 зустрічі, одержав 2 

перемоги, та посів 1 місце;                   
3) Згідно протоколу Чемпіонату Донецької 

області з дзюдо  (м. Миколаївка 11-13.12.2020  
р.), Пишняк Б.Г. провів 2 зустрічі, одержав 2 
перемоги, та посів 1 місце у ваговій категорії 

+66 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

19 Посредніков Олександр Євгенович
ОКДЮСШ "Колос"          

тренер: Волчанін А.П.
Легка атлетика

Згідно протоколу Чемпіонату Донецької області
з легкої атлетики пам'яті Н.Г. Откаленко серед 
юнаків та дівчат 2003-2004, 2005-2006, 2007 
р.н. та молодші (м. Бахмут 19-20.09.2020 р.), 

Посредніков О.Є. посів 1 місце в бігу на 
дистанції 300 м.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

20 Синицький Данило Максимович
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Чурай М.М. 
Боротьба вільна

Згідно виписки з протоколу чемпіонату 
Донецької області з боротьби вільної серед 

кадетів та кадеток (м. Бахмут 06-08.03.2020 р.), 
Синицький Д.М. посів 1 місце у ваговій 

категорії 65 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

21 Фіщенко Давид Романович

ОСДЮСШОР з кінного 
спорту, сучасного 

п'ятиборства та триатлону    
тренер: Фіщенко Р.С.

Сучасне п'ятиборство

1) Згідно протоколу Відкритого Чемпіонату 
України з сучасного п'ятиборства серед юнаків 
та дівчат до 17 років (м. Київ, 10-13.08.2020 р.), 
Фіщенко Д.Р. посів 2 місце у складі команди;   

2) Згідно протоколу Відкритого зимового 
Чемпіонату України з сучасного п'ятиборства 

серед юнаків та дівчат до 17 років (м. Київ, 05-
07.02.2020 р.), Фіщенко Д.Р. посів 3 місце у 

складі команди;                            
3) Згідно протоколу Відкритого Кубку 

Донецької області з сучасного п'ятиборства 
серед юнаків та дівчат, присвячений пам'яті 

М.К. Легкого  (м. Слов'янськ 16-17.10.2020 р.), 
Фіщенко Д.Р. посів 1 місце  

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

22 Фіщенко Дар'я Романівна
ОДЮСШ з плавання         

тренер: Казначеєв А.В., 
Казначеєва С.М.

Плавання

Згідно протоколів, Фіщенко Д.Р. взяла участь у 
4 чемпіонатах області з плавання протягом 

року, на яких здобула 6 перших, 4 других та 2 
третіх місць на дистанціях 50 м., 100 м., 200 м. 

різними стилями плавання 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

23 Шарапов Кирило Сергійович
КПНЗ "Міська КДЮСШ" 

тренер: Чурай М.М.
Боротьба вільна

Згідно протоколу чемпіонату України  з 
боротьби вільної серед кадетів  (м. Харків 02-
05.09.2020 р.), Шарапов К.С. провів 4 зустрічі, 
одержав 4 перемоги, та посів 1 місце у ваговій 

категорії 65 кг.

Можлива стипендія у розмірі 50% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1135,0 

грн. (13,6 тис. грн./рік).

24 Юрченко Аліна Олексіївна
ДВУОР ім. Сергія Бубки 

тренер: Волчанін А.П.
Легка атлетика

Згідно протоколу чемпіонату України серед 
ДЮСШ та СДЮСШОР з легкоатлетичного 

двоборства у приміщенні (2005-2006 р.н.) (м. 
Київ, 29.02.2020 р.-02.03.2020 р.), Юрченко 

А.О. посіла 2 місце за програмою двоборства 
60 м+жердина біг на 60 м.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

25 Юрченко Микита Сергійович
ОДЮСШ з плавання         

тренер: Казначеєв А.В., 
Казначеєва С.М.

Плавання

Згідно протоколів, Юрченко М.С. взяв участь у 
5 чемпіонатах області з плавання протягом 

року, на яких здобув 7 перших, 4 других та 2 
третіх місць на дистанціях 50 м., 100 м., 200 

м., 400 м. різними стилями плавання 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

26 Бондарєв Михайло Сергійович
Авіаційний клуб "Чайка" 

тренер: Лобов П.С.
Авіамодельний спорт

1) Згідно протоколу Чемпіонату України з 
кордових моделей (м. Київ, 21-24.08.2020 р.), 

Бондарєв М.С. посів 1 місце серед юніорів, та 3 
місце серед дорослих у класі моделей F4B;    

2) Згідно протоколу Кубку України з 
авіамодельного спорту (м. Київ, 20-23.08.2020 
р.), Бондарєв М.С. посів 1 місце серед юніорів 

у класі моделей F4B

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ



27 Внуков Станіслав Вадимович
Спортивний клуб            

"TETSU RYU"              
тренер: Шалаумов І.В.

Карате JKS

 Згідно протоколу Чемпіонату України з карате 
JKS (м. Харків, 11-13.12.2020 р.), Внуков С.В. 

посів 1 місце у розділах ката особисте та котен 
ката,  посів 2 місце у розділах особисте куміте 

та командне куміте, та 3 місце у розділі 
командне ката 

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

28 Геєнко Михайло Михайлович
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу Чемпіонату світу з танців 
"IDSA World Championship" (Bialka Tatrzanska, 
Poland, 26-28.09.2020 р.), Геєнко М.М. в парі з 

Яцурою Мар'яною посів 3 місце в 
Латиноамериканській програмі, ювенали 2.

Можлива стипендія у розмірі 70% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1589,0 

грн. (19,0 тис. грн./рік).

29 Гребець Андрій Олександрович
ГО "Центр танцю "Грація" 
тренер: Овчинников О.В.

Спортивні танці

Згідно протоколу Всеукраїнського турніру з 
бальних танців "Stardance" (м. Святогірськ, 

03.10.2020 р.), Гребець А.О. в парі з Макухою 
Аліною здобули 1 місце в категорії 

"Молодь+Дорослі "С+В" (Lat), та 1 місце в 
категорії  "Молодь+Дорослі "RS" (Lat)

Вид змагань не відповідає вимогам 
положення про стипендію Слов'янської 

міської ради, та не є рейтинговим 
відповідно до Єдиного календарного  
плану  фізкультурно-оздоровчих  та  

спортивних  заходів  України  на  2020 
рік 

30 Гусенков Микита Сергійович
ПБК "Тріада"               

тренер: Шульга В.А.
Бойове самбо

Згідно протоколу чемпіонату України з 
бойового самбо серед юніорів (м. Київ, 24-

25.10.2020 р.), Гусенков М.С. провів 2 зустрічі, 
одержав 1 перемогу, та посів 3 місце у ваговій 

категорії 57 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

31 Єрещенко Сергій Юрійович
ПБК "Тріада"               

тренер: Безуглий А.А.
Бойове самбо

Згідно протоколу чемпіонату України з 
бойового самбо серед юніорів (м. Київ, 24-

25.10.2020 р.), Єрещенко С.Ю. провів 5 
зустрічей, одержав 4 перемоги та посів 3 місце 

у ваговій категорії 68 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

32 Єфімцев Ярослав Андрійович

Федерація боксу і кікбоксингу
м. Слов'янська              

тренер:  Рюмін Володимир 
Вікторович

Кікбоксинг WAKO

1) Згідно протоколу чемпіонату України з 
кікбоксингу WAKO серед дорослих (м. Одеса, 

12-15.03.2020 р.), Єфімцев Я.А. провів 1 
зустріч, та посів 2 місце у розділі фул-контакт, 

у ваговій категорії+91 кг.;                   
2) Згідно протоколу кубку України з 

кікбоксингу WAKO  (м. Черкаси, 01-04.10.2020 
р.), Єфімцев Я.А. був єдиним учасником  та 

посів 1 місце у розділі фул-контакт, у ваговій 
категорії-91 кг. 

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

33 Кєлєбєрда Ілля Анатолійович
Слов'янська федерація самбо 

тренер: Філатов А.В., 
Дейніченко В.В.

Боротьба самбо

Згідно протоколу чемпіонату України з 
боротьби самбо серед кадетів 2004-2005 р.н.(с. 
Кароліно-Бугаз, 08-10.09.2020 р.), Кєлєбєрда 

І.А. посів 3 місце 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

34 Клеменко Владислав Віталійович
БК "Боєць"                 

тренер: Юков О.О.
Таїландський бокс Муей-

Тай

Згідно протоколу чемпіонату України з 
Таїландського боксу Муей-Тай (м. Запоріжжя, 

24-27.09.2020 р.), Клеменко В.В. провів 3 
зустрічі, одержав 2 перемоги, та посів 2 місце у 

ваговій категорії -71 кг. 

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

35 Коба Олексій Олександрович
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу чемпіонату України зі 
спортивних танців (м. Київ, 20.09.2020 р.), 

Коба О.О. в парі з Юрченко Валерією посів 3 
місце в категорії Ювенали 1-

латиноамериканська програма  

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

36 Кудрик Михайло Олександрович
КЗ "ЦДЮТ" м. Слов'янська   

тренер: Рогова В.І., 
Артюшенко О.А.

Спортивне орієнтування

1) Згідно протоколу відкритого online Кубку 
України зі спортивного орієнтування в рамках 

IV етапу Чемпіонату Донецької області зі 
сопртивного орієнтування "DonOrientChamp" 
(27.06.2020 р.), Кудрик М.О. посів 2 місце в 
онлайн-орієнтуванні в заданому напрямку;     

2) Згідно протоколу Відкритого online Кубку 
України зі спортивного орієнтування в рамках 

V етапу Чемпіонату Донецької області зі 
спортивного орієнтування серед учнівської 

молоді "DonOrientChamp" (02-04.10.2020 р.), 
Кудрик М.О. посів 2 місце в загальному заліку

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

37 Кутелія Денис Тулійович
ПБК "Тріада"               

тренер: Безуглий А.А.
Бойове самбо, Комбат 

Дзю-Дзюцу, ММА

1) Згідно протоколу Чемпіонату України зі 
змішаних єдиноборств ММА (м. Дніпро, 16-
18.10.2020 р.), Кутелія Д.Т. провів 4 зустрічі, 

одержав 4 перемоги, та посів 1 місце у ваговій 
категорії 77,1 кг.                           

2) Зігдно протоколу Чемпіонату України з 
бойового самбо серед чоловіків  (м. Київ, 24-
25.10.2020 р.), Кутелія Д.Т. провів 4 зустрічі, 

одержав 4 перемоги, та посів 1 місце у ваговій 
категорії 74 кг.;                            

3) Згідно протоколу Кубку України з Комбат 
Дзю-Дзюцу (м. Київ, 19-20.09.2020 р.), Кутеля 
Д.Т. провів 4 зустрічі, одержав 4 перемоги, та 

посів 1 місце у розділі "фулл-контакт", ваговій 
категорії до 77 кг.);                         

4) Згідно протоколу чемпіонату України з 
Комбат Дзю-Дзюцу (м. Київ, 29.02-01.03.2020 

р.), Кутеля Д.Т. провів 4 зустрічі, одержав 4 
перемоги, та посів 1 місце у розділі "фулл-

контакт", ваговій категорії до 77 кг.).

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).



38 Ляшенко Артур Русланович

Федерація мотоциклетного 
спорту України в Донецькій 

області                     
тренер: Доценко В.В.

Мотоциклетний спорт

1) Згідно протоколу 1 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з

мотокросу (м. В. Знам'янка, 01.08.2020 р.), 
Ляшенко А.Р. посів 2 місце у класі 85 куб. см.; 

2) Згідно протоколу 2 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з

мотокросу (м. Суми, 09.08.2020 р.), Ляшенко 
А.Р. посів 2 місце у класі 85 куб. см.;          

3) Згідно протоколу 3 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з
мотокросу (м. Ромни, 06.09.2020 р.), Ляшенко 

А.Р. посів 3 місце у класі 85 куб. см.;          
4) Згідно протоколу особисто -командного 

Кубку України з фотокросу (м. Буча, 17.10.2020
р.), Ляшенко А.Р. посів 2 місце у класі 85 куб. 

см.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

39 Ляшенко Тимур Русланович

Федерація мотоциклетного 
спорту України в Донецькій 

області                     
тренер: Доценко В.В.

Мотоциклетний спорт

1) Згідно протоколу 1 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з

мотокросу (м. В. Знам'янка, 01.08.2020 р.), 
Ляшенко Т.Р. посів 1 місце у класі 85 куб. см.;  

2) Згідно протоколу 2 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з

мотокросу (м. Суми, 09.08.2020 р.), Ляшенко 
Т.Р. посів 1 місце у класі 85 куб. см.;          

3) Згідно протоколу 3 етапу відкритого 
особисто-командного чемпіонату України 2020 
року серед молоді на Кубок ЗМС В.І. Кавінова з
мотокросу (м. Ромни, 06.09.2020 р.), Ляшенко 

Т.Р. посів 1 місце у класі 85 куб. см.;          
4) Згідно протоколу особисто -командного 

Кубку України з фотокросу (м. Буча, 17.10.2020
р.), Ляшенко Т.Р. посів 1 місце у класі 85 куб. 

см.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

40 Мима Вікторія Артемівна
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу Чемпіонату світу з танців 
"IDSA World Championship" (Bialka Tatrzanska, 

Poland, 26-28.09.2020 р.), Міма В.А. в парі з 
Хіміоном Денисом посіла 3 місце в 

Латиноамериканській програмі, юніори 2.

Можлива стипендія у розмірі 70% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1589,0 

грн. (19,0 тис. грн./рік).

41 Перепелиця Олександр Максимович
ПБК "Тріада"               

тренер: Кутелія Д.Т.
Комбат Дзю-Дзюцу

Згідно протоколу чемпіонату України з Комбат 
Дзю-Дзюцу (м. Харків, 03.10.2020 р.), 

Перепелиця О.М. провів 3 зустрічі, одержав 3 
перемоги, та посів 1 місце серед юнаків у 

розділі "клоуз-контакт", ваговій категорії 65 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

42 Правдюк Рустам Мішельович
ПБК "Тріада"               

тренер: Шульга В.А.
Комбат Дзю-Дзюцу

Згідно протоколу чемпіонату України з Комбат 
Дзю-Дзюцу (м. Одеса, 29.02-01.03..2020 р.), 

Правд.к Р.М. провів 3 зустрічі, одержав 2 
перемоги, та посів 3 місце серед юнаків у 

розділі "клоуз-контакт", ваговій категорії 60 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

43 Пучков Олексій Федорович
ПБК "Тріада"               

тренер: Безуглий А.А.
Комбат Дзю-Дзюцу

                                         
1) Згідно протоколу Кубку України з Комбат 

Дзю-Дзюцу (м. Київ, 19-20.09.2020 р.), Пучков 
О.Ф. провів 4 зустрічі, одержав 3 перемоги, та 

посів 2 місце у розділі "клоуз-контакт", ваговій 
категорії до 70 кг.;                          

2) Згідно протоколу Кубку України з Комбат 
Дзю-Дзюцу (м. Київ, 19-20.09.2020 р.), Пучков 
О.Ф. провів 4 зустрічі, одержав 3 перемоги, та 
посів 3 місце у розділі "фул-контакт", ваговій 

категорії до 70 кг.;                          
3) Згідно протоколу чемпіонату України з 

Комбат Дзю-Дзюцу (м. Одеса, 29.02-01.03.2020 
р.), Пучков О.Ф. провів 4 зустрічі, одержав 2 
перемоги, та посів 3 місце у розділі "клоуз-

контакт", ваговій категорії до 70 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

44 Решетняк Максим Віталійович 
БК "Боєць"                 

тренер: Юков О.О.
Таїландський бокс Муей-

Тай

1) Згідно протоколу чемпіонату України серед 
дорослих, юніорів та юнаків з таїландського 
боксу Муей Тай (м. Одеса, 22-26.07.2020 р.), 
Решетняк М.В. провів 2 зустрічі, одержав 1 

перемогу, та посів 3 місце у ваговій категорії -
63,5 кг.;                                   

2) Згідно протоколу чемпіонату України  з 
таїландського боксу Муей Тай серед молоді (м. 
Запоріжжя, 24-27.09.2020 р.), Решетняк М.В. 

провів 2 зустрічі, одержав 2 перемоги, та посів 
1 місце у ваговій категорії -60 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

45 Сімейко Артур Дмитрович
БК "Боєць"                 

тренер: Юков О.О.
Таїландський бокс Муей-

Тай

1) Згідно протоколу чемпіонату України серед 
дорослих, юніорів та юнаків з таїландського 
боксу Муей Тай (м. Одеса, 22-26.07.2020 р.), 

Сімейко А.Д. провів 2 зустрічі, одержав 1 
перемогу, та посів 3 місце у ваговій категорії -

63,5 кг.;                                   
2) Згідно протоколу чемпіонату України  з 

таїландського боксу Муей Тай серед молоді (м. 
Запоріжжя, 24-27.09.2020 р.), Сімейко А.Д. 

провів 3 зустрічі, одержав 3 перемоги, та посів 
1 місце у ваговій категорії -63,5 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).



46 Татаренко Єлизавета Сергіївна
Спортивний клуб            

"TETSU RYU"              
тренер: Шалаумов І.В.

Карате JKS

 Згідно протоколу Чемпіонату України з карате 
JKS (м. Харків, 11-13.12.2020 р.), Татарекно 

Є.С. посіла 1 місце у розділах ката особисте та 
куміте,  посіла 2 місце у розділі котен ката 

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

47 Хіміон Денис Сергійович
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу Чемпіонату світу з танців 
"IDSA World Championship" (Bialka Tatrzanska, 
Poland, 26-28.09.2020 р.), Хіміон Д.С. в парі з 

Мімою Вікторією посів 3 місце в 
Латиноамериканській програмі, юніори 2.

Можлива стипендія у розмірі 70% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1589,0 

грн. (19,0 тис. грн./рік).

48 Чугаєв Данило Андрійович
Авіаційний клуб "Чайка" 

тренер: Лобов П.С.
Авіамодельний спорт

1) Згідно протоколу етапу Кубку України з 
авіамодельного спорту, кордові моделі  (м. 
Київ, 09-12.10.2020 р.), Чугаєв Д.А. посів 2 
місце серед юніорів у класі моделей F2B;      

2) Згідно протоколу Кубку пам'яті І. Лавягіна, в 
рамках Кубку України з авіамодельного спорту 
(м. Київ, 09-12.10.2020 р.), Чугаєв Д.А посів 2 

місце серед юніорів у класі моделей F2B

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

49 Шульга Владислав Андрійович
ПБК "Тріада"               

тренер: Безуглий А.А.
Бойове самбо, Комбат 

Дзю-Дзюцу

1) Згідно протоколу чемпіонату України з 
бойового самбо серед чоловіків (м. Київ, 24-

25.10.2020 р.), Шуцльга В.А.  Провів 4 зустрічі, 
одержав 4 перемоги та посів 1 місце у ваговій 

категорії 57 кг.;                            
2) Згідно протоколу Кубку України з Комбат 

Дзю-Дзюцу (м. Київ, 19-20.09.2020 р.), Шульга 
В.А. провів 4 зустрічі, одержав 4 перемоги, та 

посів 1 місце у розділі "клоуз-контакт", ваговій 
категорії до 63 кг.;                          

3) Згідно протоколу Чемпіонату України з 
Комбат Дзю-Дзюцу (м. Київ, 29.02-01.03.2020 
р.), Шульга В.А. провів 4 зустрічі, одержав 4 
перемоги, та посів 1 місце у розділі "фулл-

контакт", ваговій категорії 57 кг.).

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

50 Юрченко Валерія Олексіївна
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу чемпіонату України зі 
спортивних танців (м. Київ, 20.09.2020 р.), 

Юрченко В.О. в парі з Коба Олексієм посіла 3 
місце в категорії Ювенали 1-

латиноамериканська програма  

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

51 Яцура Мар'яна Сергіївна
Танцювальний клуб          

"ФО-Степ"                 
тренер: Хіміон Т.П.

Спортивні танці

Згідно протоколу Чемпіонату світу з танців 
"IDSA World Championship" (Bialka Tatrzanska, 
Poland, 26-28.09.2020 р.), Яцура М.С. в парі з 

Геєнко Михайлом посіла 3 місце в 
Латиноамериканській програмі, ювенали 2.

Можлива стипендія у розмірі 70% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -1589,0 

грн. (19,0 тис. грн./рік).



52 Багнюк Римма Сергіївна ДРЦ "Інваспорт" Пауерліфтинг

1) Згідно протоколу чемпіонату України з 
пауерліфтингу та жиму лежачи серед 

спортсменів з вадами зору (м. Рівне, 17-
18.11.2020 р.), Багнюк Р.С. посіла 1 місце у 

ваговій категорії 90 кг. з результатом 267,5 кг.; 
2) Згідно протоколу чемпіонату України з 

пауерліфтингу та жиму лежачи серед 
спортсменів з вадами зору (м. Рівне, 17-

18.11.2020 р.), Багнюк Р.С., Багнюк Р.С. посіла 
1 місце у жимі лежачи, у ваговій категорії 90+ 

кг., з результатом 67,5 кг.

Можлива стипендія у розмірі 35% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць -794,5 

грн. (9,5 тис. грн./рік).

53 Грицько Максим Володимирович ДРЦ "Інваспорт" Плавання

Згідно протоколу чемпіонату Донецької області
з плавання серед спортсменів з вадами зору та 

слуху (м. Слов'янськ, 17-18.12.2020 р.), 
Грицько М.В. посів 1 місце на дистанціях: 100 

м. на спині та 50 м. на спині.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

54 Дячук Злата Олександрівна ДРЦ "Інваспорт" Пауерліфтинг

Згідно протоколу чемпіонату Донецької області
з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням

опорно-рухового апарату (м. Краматорськ, 
02.04.12.2020 р.), Дячук З.О. посіла 1 місце у 

жимі, у ваговій категорії до 67 кг., з 
результатом 75 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

55 Сапель Анастасія Олексіївна ДРЦ "Інваспорт" Плавання

Згіндо протоколів, Сапель А.О. взяла участь у 3 
чемпіонатах Донецької області з плавання 
серед спортсменів з інвалідністю, на яких 

здобула 10 перших місць на дистанціях: 50 м. 
та 100 м. різними стилями.  

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

56 Хоменко Валентин Денисович ДРЦ "Інваспорт" Пауерліфтинг

1) Згідно протоколу чемпіонату України з 
пауерліфтингу та жиму лежачи серед 

спортсменів з вадами зору (м. Рівне, 17-
18.11.2020 р.), Хоменко В.Д. посів 2 місце у 
жимі лежачи, у ваговій категорії до 60 кг., з 

результатом 107, 5 кг.;                      
2) Згідно протоколу чемпіонату України з 

пауерліфтингу та жиму лежачи серед 
спортсменів з вадами зору (м. Рівне, 17-

18.11.2020 р.), Хоменко В.Д. посів 2 місце у 
ваговій категорії до 60 кг., з результатом 420 кг.

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

57 Чернов Максим Андрійович ДРЦ "Інваспорт" Плавання

Згіндо протоколів, Чернов М.А. взяв участь у 3 
чемпіонатах Донецької області з плавання 
серед спортсменів з інвалідністю, на яких 

здобув 10 перших місць на дистанціях: 50 м. 
100м, 200 м.  різними стилями, та 2 других 

місця на дистанціях 50 м. на спині, 100 м. на 
спині

Можлива стипендія у розмірі 25% від 
прожиткового мінімуму (згідно 

положення про стипендію Слов’янської 
міської ради).  Сума на місяць - 567,5 

тис.грн.  (6,8 тис. грн./рік).

.ВИДИ СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ


