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ЧОМУ ШАХИ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗВИТКУ?

ВСТУП

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
 ШАХІВ ДНІПРА

Шахи - один із небагатьох
видів спорту, що вимагає не
тільки максимальної
самовіддачі та концентрації, а
й відточеної дисципліни. Шахи
визнані однією з найбільш
елітарних та інтелектуальних
ігор, що вимагає видатних
здібностей у логіці, аналітиці
та прогнозуванні.

З метою розвитку шахів у 2018
році було створено
Громадську організацію
«Федерація шахів Дніпра».

Керівництво Федерації ставить
перед собою амбітні цілі
визнання Дніпра шаховою
столицею України, створення
необхідної інфраструктури для
забезпечення доступності
шахів для всіх бажаючих. У
планах також проведення
масштабних заходів: світових
чемпіонатів, турнірів, майстер-
класів із зірками шахів.

Формування іміджу міста
Дніпро як шахової столиці
України, здатного прийняти на
високому рівні світові
чемпіонати, безумовно
залучить до нашого міста
нових інвесторів та надасть
фінансового розвитку для
багатьох сфер життя міста.

Разом з тим, виникає
необхідність надання нового
імпульсу розвитку шаховому
руху у Дніпрі, залучення
більшої кількості населення до
заняття шахами.

Необхідність вирішення цих
завдань зумовила створення
цільової програми розвитку
шахів у Дніпрі на 2018-2022
роки.
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ЦІЛІ ПРОГРАМИ

1. ЗРОБИТИ ДНІПРО ШАХОВОЮ СТОЛИЦЕЮ УКРАЇНИ.

2. ПРОТЯГОМ 5 РОКІВ ЗРОБИТИ ЗАНЯТТЯ ШАХАМИ ПОПУЛЯРНИМИ,

ЦІКАВИМИ ТА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ ДЛЯ ВСІХ МЕШКАНЦІВ МІСТА.

3. ПРОВЕСТИ У ДНІПРІ ЧЕМПІОНАТИ СВІТОВОГО РІВНЯ.

1.
Створити та реалізувати
систему заходів для
популяризації шахового спорту
серед усіх мешканців Дніпра

2.
Збільшити кількість
зареєстрованих у Федерації
гравців та спортсменів

3.
Підвищити рівень майстерності
та підготовки спортсменів-
розрядників

5.
Впровадити систему мотивації
школярів до занять шахами

4.
Забезпечити участь
спортсменів Дніпра у
всеукраїнських та міжнародних
турнірах та чемпіонатах

6.
Проводити тренінги та
семінари за участю шахістів зі
світовим ім'ям

ЗАДАЧІ ПРОГРАМИ
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ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

1.  Кількість створених шахових відділень, гуртків та секцій

Для оцінки ефективності реалізації Програми загалом передбачається
використовувати такі показники:

ПРОГРАМА БУДЕ РЕАЛІЗОВАНА У ПЕРІОД З 2018 ПО 2022 РОКИ
У ДВА ЕТАПИ:

1 ЕТАП – 2018-2019;
2 ЕТАП – 2020-2022.

6. Кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних
змагань

5. Кількість шахових арбітрів

4. Кількість тренерів, які пройшли навчання

3. Кількість проведених шахових турнірів

2. Кількість спортсменів, які систематично займаються шахами



СИСТЕМА ПРОГРАМНИХ 
ЗАХОДІВ

ПРОГРАМА 
ПЕРЕДБАЧАЄ

Розвиток мережі  шахових секцій в муніципальних утвореннях
(розвиток матеріально-технічної  бази та інфраструктури,  ремонт
приміщень ,  ф інансування роботи тренерів) ;

Популяризація шахового спорту серед населення міста Дніпро
(ЗМІ ,  Інтернет) ;  забезпечення доступності  занять шахами для вс іх
бажаючих;

Підготовка та п ідвищення кваліфікаці ї  тренерів ,  суддів .
Організація  тематичних семінарів та тренінг ів ;

Посилена п ідготовка спортсменів до участі  у  м іжнародних
чемпіонатах;

Організація  майстер-класів в ід св ітових з ірок шахового спорту.
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИХ ЦІЛЕЙ
ПРОГРАМИ

ДНІПРО ВИЗНАНО
ШАХОВОЮ СТОЛИЦЕЮ УКРАЇНИ

+3%
збільшення загальної
кількості залучених
до спорту городян
до 3% від загальної
кількості жителів
Дніпра

+10
0Д.

збільшення кількості
шахових секцій у Дніпрі
на 10 одиниць

збільшення кількості
шахістів із міжнародним
рейтингом ЕЛО до 50
осіб

збільшення кількості
шахових турнірів, що
проводяться, на 10
заходів на рік

збільшення кількості
тренерів (+5) та суддів
(+5), які мають
професійну підготовку

стабільне зростання
кількості призерів
різних змагань
Мінімум 8м призерів з
Дніпра

+10

Проведення великих шахових
турнірів та чемпіонатів стало
для Дніпра традиційним

У Дніпрі розвинуто необхідну
інфраструктуру та створено всі
умови для занять шахами для
кожного бажаючого

Створено ефективну систему
мотивації до занять шахами для
кожної дитини, секції з шахів
стали одними з
найпопулярніших серед учнів.

Зірки шахів зі світовими іменами
регулярно дають майстер-
класи для шахістів Дніпра

+10
0Д.

50
ЧОЛ.

+8
ЧОЛ.



ПОПЕРЕДНІЙ ПІДРАХУНОК

НЕОБХІДНИХ ВИТРАТ НА 5 РОКІВ

780 ТИС. ГРН.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ШАХІВ

Розміщення в друкованих та
онлайн-ЗМІ, виступи на радіо та
просування власних тематичних
Інтернет-ресурсів

6,7 МЛН.ГРН.
РОЗВИТОК ШАХІВ У СИСТЕМІ
ДОШКІЛЬНОЇ ТА МОЛОДШОЇ
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1,3 МЛН.ГРН.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ЧАСТИНИ

Ремонти в шахових секціях,
закупівля необхідного обладнання
та спортивного інвентарю.

11,4 МЛН.ГРН.

РОЗВИТОК ШАХІВ ВИСОКОГО
КЛАСУ

265 ТИС.ГРН.

ПІДГОТОВКА ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТРЕНЕРІВ ТА АРБІТРІВ

Збільшення кількості шкіл, де є
факультативи з шахів,
забезпечення їх необхідним
інвентарем, матеріально-
технічною базою

Проведення міжнародних турнірів
та чемпіонатів світового рівня,
проведення  майстер-класів для
спортсменів, участь збірної у
чемпіонатах, проведення зборів
та робота команди спортсменів із
психологом

Детальний план видатків
надається ГО «Федерація

шахів м.Дніпро»
за запитом

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
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ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЯК СТАТИ ПАРТНЕРОМ

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ  М. ДНІПРО»

ОРГАНІЗАЦІЯ:
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ М. ДНІПРО»

ЄДРПОУ  42072245

КОД МФО 305299

Р/Р № 26009050289927 В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ПРИЗНАЧЕННЯ:
«БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА НА РОЗВИТОК ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ РОЛІ ШАХІВ У М.ДНІПРО ВІД П.І.Б.»

ГО «Федерація шахів Дніпра» відкрито для
меценатів та партнерів. Ми раді будемо
вітати Вас у нашому клубі шанувальників
найінтелектуальнішої гри – шахів.

Наша політика партнерства є максимально
прозорою. Кожен із спонсорів, який здійснює
щомісячну фінансову підтримку «Федерації
шахів Дніпра» стає членом Опікунської Ради
Федерації, бере участь у всіх заходах та
засіданнях Опікунської Ради.

Щороку для всіх спонсорів «Федерації шахів
Дніпра» проводитиметься грандіозна подія
за участю знаменитих шахістів, у рамках якої
відбудеться звіт про витрачені кошти.
Стати частиною великого шахового
майбутнього Дніпра – підтримайте розвиток
спорту!
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ЯКІ ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАНУЄ ЗДІЙСНИТИ ЗА НАЯВНОСТІ
ДОСТАТНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ

ЗАХОДИ,

1. Проведення Чемпіонату світу серед дорослих та дітей

2. Проведення Клубних Чемпіонатів світу та Європи

3. Проведення Чемпіонату Європи серед дорослих та дітей у трьох основних
дисциплінах (класика, рапід, бліц)

4. Проведення Олімпійських ігор, в яких бере участь вся еліта шахового світу

5. Організація майстер-класів світових зірок шахів таких як: Магнус Карлсен
(Норвегія), Гаррі Каспаров (США), Вішванатан Ананд (Індія) та інші

6. Організація майстер-класів провідних українських чемпіонів зі світовим ім'ям, таких
як: Павло Ельянов, Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, сестри Музичук, Ганна
Ушеніна та багато інших

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
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НАША ГОРДІСТЬ!

Багаторазовий чемпіон області серед юнаків у всіх вікових
категоріях, чемпіон України до 12 та до 16 років, багаторазовий
чемпіон України серед ДЮСШ у складі збірної ДЮСШ №9, учасник
та призер чемпіонатів Європи та світу серед юнаків. Призер та
чемпіон області, а також учасник фіналів чемпіонату України
серед чоловіків.

Максимов Дмитро
Народився 20.07.1984
Міжнародний гросмейстер, майстер
спорту України, тренер

Чемпіон Дніпропетровська (1977, 1983), чемпіон Дніпропетровської
області (2002), багаторазовий чемпіон та призер області та
міста з активних шахів та бліцу. На сьогодні є одним із ветеранів
дніпровських та українських шахів, призером багатьох
ветеранських турнірів, у тому числі багаторазовим чемпіоном
України серед ветеранів. Учасник чемпіонату світу серед
ветеранів

Чернов Євген Абрамович
Народився 08.12.1950
Майстер спорту України, тренер

Чемпіонка України з шахів 2016 року. Згідно з міжнародним
рейтингом шахісток станом на березень 2018 року її рейтинг
становить – 2281 (13-е місце серед шахісток України). Є віце-
чемпіонкою України серед дівчат до 10, 14 та 18 років, чемпіонкою
України серед дівчат до 12 та 14 років, віце-чемпіонкою Європи
серед дівчат до 14 років, бронзовою призеркою турніру студентів-
гросмейстерів «Moscow open». Також у її активі 2 місце у півфіналі
чемпіонату України 2015 року серед жінок.

Малахова Єлизавета
Народилася 13.03.1993
Міжнародний гросмейстер серед
жінок, майстер спорту України,
тренер

Призер юнацьких чемпіонатів України, багаторазовий чемпіон
України серед збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Входить
до молодіжної збірної України з шахів. Нині його міжнародний
рейтинг становить 2400, він бере активну участь у всеукраїнських
та міжнародних шахових змаганнях, у тому числі представляє
Нюрнберзький шаховий клуб у німецькій Бундеслізі. Чекає на
присвоєння звання міжнародного майстра.

Єлісєєв Євген
Народився 01.05.1998
Майстер ФІДЕ, майстер спорту
України

Серйозно займається шахами з 5 років. Багаторазова чемпіонка та
призер області серед дівчаток у всіх вікових категоріях.
Багаторазова абсолютна чемпіонка України у різних вікових
категоріях, зокрема у значно старших. Учасниця та призер
чемпіонатів Європи та світу.

Дубовик Анастасія
Народилася 30.10.2006
Кандидат у майстри спорту

Багаторазова чемпіонка та призер області серед дівчаток у всіх
вікових категоріях. Є срібним призером чемпіонатів України до 10 і
до 12 років, бронзовим призером до 12 і 14 років. У складі збірної
області посіла перше місце на командному чемпіонаті України у
2017 році. Також у 2015 виборола четверте місце на чемпіонаті
Європи у своїй віковій категорії

Гребенщикова Єлизавета
Народилася 30.09.2005
Кандидат у майстри спорту

Призер чемпіонату світу серед інвалідів IPCA, багаторазовий
чемпіон та призер чемпіонатів міста та області (починаючи з 1992
року), у тому числі у швидких шахах та бліці. Учасник та призер
багатьох українських турнірів.

Муха Микола
Народився 05.01.1973
Майстер ФІДЕ, майстер спорту
України

Гаюн Дмитро
Народився 06.12.2002
Кандидат у майстри спорту

Багаторазовий чемпіон та призер області серед юнаків у всіх
вікових категоріях. Багаторазовий призер юнацьких чемпіонатів
України. Чемпіон світу серед школярів по бліц до 17 років (Румунія),
призер юнацьких чемпіонатів Європи з бліц і швидких шахів.

Багаторазовий чемпіон та призер області серед юнаків у всіх
вікових категоріях. Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів
України серед юнаків, багаторазовий чемпіон України серед
збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, переможець та призер
низки обласних, міських та міжнародних турнірів серед чоловіків.

Борисенко В'ячеслав
Народився 28.04.1995
Міжнародний майстер, майстер
спорту України

Чемпіонка України серед дівчат до 16, 18, 20 років, срібна
призерка до 16, 18, 20 років. Учасниця чемпіонатів Європи до 16, 18
років, чемпіонатів світу серед дівчат до 16, 20 років. Багаторазова
чемпіонка області серед жінок. Найкращий результат у
чемпіонатах України серед жінок – 6 місце. Учасниця турнірів із
гросмейстерською нормою.

Цирюльник Маріца
Народилася 06.02.1991
Майстер спорту України
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