
ПРОТОКОЛ № 3/2022 

ЗБОРІВ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ у Вінницькі ТГ 

22.11.2022 р. 

Присутні:  

Голова громадської ради Ю.Будяк, секретар Віняр М.Г. 
Члени громадської ради: 

1. Будяк Юрій Леонтійович – директор МКДЮСШ «Вінниця». 
2. Хникін Павло Вікторович - голова Вінницького обласного відділення НОК 
України, Заслужений майстер спорту України. 
3. Нагурний Петро Петрович - тренер з важкої атлетики МДЮСШ №5. 
4. Осадчук Денис Геннадійович - тренер МК ДЮСШ «Вінниця». 
5. Самков Георгій Георгійович - голова Вінницької обласної ради ветеранів 
фізичної культури і спорту. 
6. Ворохоб Віталій Олегович - голова Вінницького обласного відокремленого 
підрозділу ВГО «Street Workout». 
7. Москалюк Костянтин Михайлович - заступник директора ШВСМ. 
8. Даіаурі Важа Шотайович - Заслужений тренер України. 
9. Горільчаний Сергій Олександрович - тренер-викладач з веслувального 
слалому. 
10. Обезюк В’ячеслав Володимирович- заступник голови федерації футболу 
м.Вінниці. 
11. Здирка Микола Андрійович - старший тренер-викладач з баскетболу 
МСДЮСШОР з баскетболу. 
12. Заєць Олександр Іванович - голова федерації греко-римської боротьби 
м.Вінниці. 
13. Боднар Микола Миколайович - голова федерації шахів м.Вінниці. 
14. Барчишин Олег Вікторович - голова федерації таеквондо ІТФ Вінницької 
області. 
15. Бузовський Олег Васильович - тренер-викладач МДЮСШ 5. 

 
 

Делеговані представники комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької 
міської ради - головний спеціаліст Гринюк І.В. 

Запрошені: адміністрація дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Вінниці. 
 



Порядок денний засідання Громадської ради 

з розвитку фізичної культури та спорту Вінницької ТГ 

22.11.2022 року 

1. Про внесення змін до складу членів громадської ради: переобрати члена 
громадської ради Копача Віталія Миколайовича на Чернявського Андрія 
Сергійовича – директора обласного центру фізичного  здоров’я населення 
«Спорт для всіх». 
2. Визначення кандидатур - переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та 
спорту міської ради за підсумками 2 півріччя 2022 р.  
3. Визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами та 
грошовими преміями Вінницької міської ради та її виконавчого комітету 
кращих спортсменів та їх тренерів за підсумками 2022 спортивного року. 
 
 
 
 
   З першого питання порядку денного: виступив голова комітету по фізичній 
культурі та спорту Сергій Краєвський, запропонував на розгляд ГР обрати 
нового члена ГР Чернявського А.С. згідно протоколу ГР.  
Питання ухвалено одноголосно «за» 
Вирішили: погодити обрання нового члена громадської ради з розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькі ТГ Чернявського А.С. 
 Результати голосування: з першого питання одноголосно «за». 
 
З другого питання порядку денного: Ю.Будяк запропонував на розгляд ГР 
список  кандидатур - переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних 
змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та спорту міської ради 
за підсумками 2 півріччя 2022 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК  
Переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних змагань для 
відзначення комітетом по фізичній культурі та спорту міської ради за 

підсумками 2 півріччя 2022 р. 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Досягнення 

1.  Тарасюк Павло  1 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2005-2006 рр.н. 

2.  Жовтюк Антон 2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 

3.  Кравчук Сергій 2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 

4.  Довгий Євгеній 1 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2007-2008 рр.н. 

5.  Семенчук Нікіта 1 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2005-2006 рр.н. 

6.  Ільчук Ольга 2 місце 

у чемпіонаті України  



з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2007-2008 рр.н. 

7.  Чорна Маріна 2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2005-2006 рр.н. 

8.  Данилюк Маргарита 2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2007-2008 рр.н. 

9.  Сизова Маріанна 2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 

серед спортсменів 2007-2008 рр.н. 

10.  Войтишенко Андрій 
Віталійович 

2 місце 

у чемпіонаті України  

з самбо 

серед кадетів 

11.  Грищенко Максим 
Віталійович 

2 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

12.  Черкас Марія Михайлівна 2 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед дорослих 

13.  Дорошенко Тетяна Юріївна 2 місце 



у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед дорослих 

14.  Дорофєєва Анна 
Володимирівна 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед дорослих 

15.  Гиренко Вадим Віталійович 2 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

16.  Кахно Артем Олегович 2 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

17.  Гончарова Валентина 
Олегівна 

1 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

з кульової стрільби (рухомі мішень з пістолета)  

серед дорослих 

18.  Василюк Людмила 
Олександрівна 

1 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

з кульової стрільби (рухомі мішень з пістолета)  

серед дорослих 

19.  Ковтун Ігор Сергійович 3 місце 

у чемпіонаті України  

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 



20.  Жигаров Максим Юрійович 1 місце 

у чемпіонаті України  

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 

21.  Масленніков Геннадій 
Олександрович  

3 місце 

у чемпіонаті України  

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 

22.  Фріз Федір Федорович 2 місце 

у чемпіонаті України  

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 

23.  Суслов Ілля Валерійович  2 місце 

у чемпіонаті України  

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 

24.  Шпакова Дар’я Ярославівна  2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное (марафон) 

серед дорослих 

25.  Присяжнюк Алла 
Володимирівна 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное (марафон) 

серед дорослих 

26.  Кузьома Юлія Володимирівна 3 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное (марафон) 

серед дорослих 



27.  Ляховський Станіслав 
Ігорович 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное (марафон) 

серед дорослих 

28.  Селезньов Георгій 
Олександрович 

2 місце 

у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное  

серед дорослих 

29.  Панова Ганна Олександрівна 3 місце 

у чемпіонаті України  

з важкої атлетики 

серед дорослих 

30.  Кожакін Руслан 
В’ячеславович 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з важкої атлетики 

серед дорослих 

31.  Розгонюк Андрій 
Геннадійович 

2 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту (трек) 

серед дорослих 

32.  Нізельський Андрій Ігорович 3 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту (трек) 

серед дорослих 

33.  Сметанюк Олександр 
Олександрович 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту (трек) 

серед дорослих 



34.  Іванова Анастасія Василівна 2 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед дорослих 

35.  Нагорняк Антон Сергійович 1 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики (метання списа) 

серед юніорів 

36.  Синявський Валерій 
Юрійович 

1 місце 

у командному чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

37.  Козловський Павло 
Миколайович 

2 місце 

у командному чемпіонаті України  

з легкої атлетики (стрибки у висоту) 

серед юніорів 

38.  Шевчук Вікторія Василівна 2 місце 

у командному чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

39.  Спідчук Юлія Вікторівна 2 місце 

у командному чемпіонаті України  

з легкої атлетики  

серед юніорів 

40.  Краковецький Андрій 

Юрійович 

1 місце 

у чемпіонаті України  

з легкої атлетики (крос) 

серед молоді 



41.  Войтюк Василь Андрійович 3 місце 

у кубку України  

з легкої атлетики 

серед дорослих 

42.  Хоменський Владислав 
Анатолійович 

1 місце 

у кубку України  

з легкої атлетики 

серед дорослих 

43.  Мазур Руслана Олегівна 1 місце 

у кубку України  

з легкої атлетики 

серед дорослих 

44.  Галіборода Владислав 1 місце 

у командному чемпіонаті України  

з легкої атлетики 

серед дорослих 

45.  Белінська Марко 1 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту 

серед юнаків 

46.  Обухівський Володимир 2 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту 

серед юніорів 

47.  Ржепко Ілля 3 місце 

у чемпіонаті України  

з велоспорту 

серед чоловіків 



48.  Додон Антон 3 місце 

у чемпіонаті України  

з самбо 

серед чоловіків 

49.  Мамєдов Асім 3 місце 

у чемпіонаті України  

з самбо 

серед чоловіків 

50.  Діденко Владислав 3 місце 

у чемпіонаті України  

з самбо 

серед чоловіків 

51.  Вечерук Рузанна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

52.  Чернявська Ангеліна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

53.  Пугач Аліна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

54.  Козачанська Еліна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 



55.  Островська Каріна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

56.  Коваль Аліна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

57.  Ткач Вікторія 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

58.  Мериндя Анна 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

59.  Шаповал Артем 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

60.  Гончарук Гліб 1 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

61.  Лагуш Валерія 2 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 



62.  Хасанова Ніка 2 місце 

у міжнародному турнірі  

зі спортивної акробатики 

«Warsawa Cup» 

63.  Волошина Дар’я 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

64.  Леськів Леся 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

65.  Чайка Олеся 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

66.  Римська Дар’я 3 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

67.  Царьков Олег 1 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

68.  Козюк Кирилл 1 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 



69.  Бондарчук Вадим 1 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

70.  Крепостняк Павло 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

71.  Кириленко Богдан 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

72.  Левченко Леонід 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

73.  Григор’єв Михайло 2 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

74.  Панчук Дар’я 3 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 

75.  Кравець Юлія 3 місце 

у відкритому чемпіонаті України  

зі стрільби кульової 

серед дорослих 



76.  Барчишен Микола 2 місце 

у  кубку України  

з таеквондо ІТФ 

серед дорослих 

77.  Панас Юрій 3 місце 

у  кубку України  

з таеквондо ІТФ 

серед дорослих 

78.  Розвадовський Сергій 2 місце 

у  кубку України  

з таеквондо ІТФ 

серед дорослих 

79.  Кірніцкий Ігор 2 місце 

у  кубку України  

з таеквондо ІТФ 

серед дорослих 

80.  Рибаченко Віктор 1 місце 

у  кубку України  

з таеквондо ІТФ 

серед дорослих 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  

переможців та призерів міжнародних змагань 

№ з/п Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Досягнення 

  

1.  Бубело Микола Ігорович 3 місце 

у чемпіонаті Європи  

з шахів  

серед юнаків до 12 років 

2.  Андрієнко Артем Валерійович 1 місце 

у чемпіонаті Світу 

з шахів  

серед людей з інвалідністю до 20 років 

3.  Лєсогор Ілля Вікторович 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з хокею на траві 

серед юнаків до 16 років 

4.  Дроженко Дмитро Валерійович 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з хокею на траві 

серед юнаків до 16 років 

5.  Смалюх Даніїл Олександрович 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з хокею на траві 

серед юнаків до 16 років 

6.  Капура Артем Костянтинович 2 місце 

у чемпіонаті Європи 



з хокею на траві 

серед юнаків до 16 років 

7.  

Грубий Дмитро Ігорович 

2 місце  

у чемпіонат Європи  

з хокею на траві  

серед молоді до 21 року  

EuroHockey Junior Championship III 2022 Men. 

8.  

Цибуля Владислав 
Олександрович 

 

2 місце  

у чемпіонат Європи  

з хокею на траві  

серед молоді до 21 року  

EuroHockey Junior Championship III 2022 Men. 

9.  

Костечко Володимир 
Олексійович 

2 місце  

у чемпіонат Європи  

з хокею на траві  

серед молоді до 21 року  

EuroHockey Junior Championship III 2022 Men. 

10.  

Цимбалюк Владислав 
Володимирович 

2 місце  

у чемпіонат Європи  

з хокею на траві  

серед молоді до 21 року  

EuroHockey Junior Championship III 2022 Men. 

11.  Пізюк Уляна 2 місце 

у чемпіонаті Світу 

з радіоспорту 

серед юнаків  

12.  Філоненко Богдан 1 місце 

у чемпіонаті Європи 



з радіоспорту 

серед юнаків 

13.  Березовський Станіслав 3 місце 

у чемпіонаті Європи 

з радіоспорту 

серед юнаків 

14.  Гребенчук Ірина 1 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед молоді до 21 року 

15.  Сабардак Вікторія  2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед дорослих 

16.  Гаврищук Анна  3 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед дорослих 

17.  Коротюк Анна 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U14 

18.  Ружанська Вікторія  1 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U16 

19.  Косий Олександр 1 місце 



у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U18 

20.  Богатчук Вадим  1 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U18 

21.  Зілецький Дмитро 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U18 

22.  Поліш Андрій  1 місце 

у чемпіонаті Європи 

з сумо 

серед юнаків та дівчат U18 

23.  Жученко Анастасія Юріївна 3 місце 

у чемпіонаті Світу 

 зі стрільби по рухомій мішені  

серед юніорок 

24.  Сенічкин Ігор 2 місце 

у чемпіонаті Європи 

 з бадмінтону 

серед юніорів 

25.  Волуйко Лаура 3 місце 

у чемпіонаті Європи 

 з бадмінтону 

серед юніорів 



26.  Фіц Анастасія 3 місце 

у чемпіонаті Європи 

 з бадмінтону 

серед юніорів 

27.  Довбня Марія  1 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед юніорів 

28.  Цецерошенко Кіріл 1 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед юніорів 

29.  Добровольський Ілля 2 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед юніорів серед юнаків 

30.  Андрійченко Андрій 3 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед юніорів серед юнаків 

31.  Іванов Артем 2 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед юніорів серед юніорів 

32.  Бондар Андрій 1 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед молоді 



33.  Денисенко Артем 1 місце 

у чемпіонаті Світу 

 з кікбоксингу ІСКА 

серед молоді 

 
 
З третього питання порядку денного: Ю.Будяк запропонував на розгляд ГР  
список  кандидатур - кращих спортсменів та їх тренерів за підсумками 2022 
спортивного року. 
 

СПИСОК  
кандидатур на відзначення Почесними грамотами Вінницької міської ради та 
її виконавчого комітету і грошовими преміями кращих спортсменів та їх 
тренерів за підсумками 2022 спортивного року. 

№   
з/п   

Прізвище, ім’я,  по 
батькові   Досягнення, звання   

 

1. Голяк Юрій 
Леонідович 

заслужений тренер України 
зі спортивної акробатики 

 

2. Ковальчук Галина 
Василівна 

Заслужений працівник галузі фізичної культури 
та спорту, заслужений тренер України  зі 

спортивної акробатики 

 

3. Пограничний Богдан 
Петрович 

 

1 місце  

у Всесвітніх іграх 

зі спортивної акробатики 

 

4 Стецюк Данило 
Максимович 

1 місце  

у Всесвітніх іграх 

зі спортивної акробатики 

 

5. Даіаурі  Важа Шотайович Заслужений працівник галузі фізичної культури 
та спорту, заслужений тренер України з сумо 

 

6.  Даіаурі Важа Важайович   1 місце  

у Всесвітніх іграх 

з сумо 

 



7  Чупринко Іван 
Юхимович  

1 місце  

у чемпіонаті Світу 

з пауерлфітингу 

(жим лежачи) 

серед чоловіків 

 

8   Мохник Вадим  
Андрійович  

майстер спорту України  
міжнародного класу 

 з пауерліфтингу 

 

9.  Даниленко Дмитро 
Ігорович  

2 місце 
 у чемпіонаті Світу  

з веслування на байдарках і каное  
серед дорослих  

 

10  Сергун Світлана 
Михайлівна  

заслужений тренер України  

з веслування на байдарках і каное  

 

11.  Денисюк Олексій 
Ярославович  

2 місце 

у чемпіонаті Світу 

зі стрільби кульової 

 

12.   Мустафаєв  

Денис  
Юрійович  

заслужений тренер України 

  зі стрільби кульової  

 

13. Вовчинський 

Григорій  

2 місце 

у паралімпіалі 2022 

з біатлону 

 

14. Буй 

Ірина Василівна 

1 місце у  

Паралімпійських іграх 2022 

з біатлону 

 

15. Казік  

Олександр Вікторович 

1 місце  

у Паралімпійських іграх 2022 

 з біатлону 

 



16.    
Кучерявий  

Сергій Марцінович 

Тренер (гайд) Казіка О. 

 

17. Совко  

Сергій 

Костянтинович 

3 місце  

у чемпіонаті Світу 

серед юніорів та молоді до 23-х  

з веслувального слалому 

 

18 Туркенич Євген 
Миколайович  

тренер викладач 

закладу «Міська дитячо-юнацька 
спортивна школа №2» 

 

19. Марчук Олександр  

Михайлович 

1 місце 

у кубку Світу 

з радіоспорту 

серед дорослих 

 

20. Зеленський Сергій 
Григорович 

  

1 місце 

у кубку Світу 

з радіоспорту 

серед ветеранів 

 

21. Степаніщев Артем 
Олегович 

1 місце 

у чемпіонаті  Світу 

з радіоспорту 

серед юніорів 

 

22. Войцехівський Богдан 
Дмиторович     

3 місце  

у чемпіонаті Європи  

з радіоспорту 

серед дорослих 

 

23 Зверько Павло 
Олександрович  

3 місце 

у чемпіонаті Світу 

з боротьби самбо 

 



серед студентів 

 Бузовський Олег 
Васильович 

тренер викладач 

закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна 
школа №5» 

 

24 Власюк Максим   2 місце 

 у чемпіонаті Європи   

з боксу  

серед чоловіків до 22 років 

 

 

25 Гончар  

Андрій Васильович 

 

тренер викладач з боксу Вінницької обласної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

 

26 Коломієць Віталій 3 місце 

у чемпіонаті світу  

з пауерліфтингу (триборство) 

 

  
   

 

Вирішили: 
1. Рекомендувати спорткомітету список  кандидатур - переможців та призерів 
Всеукраїнських та міжнародних змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та 
спорту міської ради за підсумками 2 півріччя 2022 р.  
2. Рекомендувати кандидатури на відзначення Почесними грамотами Вінницької міської 
ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями кращих спортсменів та їх тренерів 
за підсумками 2022 спортивного року.  
 
 
Результати голосування: з першого питання одноголосно «за»; 

з другого  питання одноголосно «за». 
 
Секретар                                                                                М.ВІНЯР 

Голова громадської ради                                                    Ю.БУДЯК 



 

 
 


