
Додаток 1 

до наказу Мінмолодьспорту  

"Про виплату стипендії Кабінету  

Міністрів України для видатних  

спортсменів, тренерів та діячів фізичної  

культури і спорту України" 

 

 

СПИСОК 

видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту , яким 

призначена стипендія Кабінету Міністрів України, виплата якої здійснюється 

Державною установою "Управління збірних команд та забезпечення спортивних 

заходів "Укрспортзабезпечення" за КПКВК 3401220, КЕКВ 2730 

 

АМПЛЄЄВА Ірина Борисівна – ветеран праці, нагороджена Почесною грамотою 

Ради Міністрів СРСР  

 

БАЗЮЧЕНКО Петро Максимович – майстер спорту УРСР з гирьового спорту  

 

БАРДАКОВ Павло Олексійович – заслужений тренер України з легкої атлетики, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

БЕЗПАЛЬКО Євгеній Михайлович – заслужений тренер України із стрільби 

кульової, заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

БЕРЕЖНА Лариса Віталіївна – заслужений майстер спорту СРСР з легкої атлетики  

 

БЕРШОВ Сергій Ігорович – заслужений майстер спорту СРСР, майстер спорту 

міжнародного класу СРСР, заслужений тренер України із скелелазіння  

 

БОБРОВА Лариса Миколаївна – майстер спорту СРСР з гандболу, майстер спорту 

СРСР міжнародного класу  

 

БОЖКО Тетяна Петрівна – майстер спорту СРСР із спортивного орієнтування, 

майстер спорту України  

 

БОЯРСЬКА Наталія Ігорівна – тренер-лікар штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики, заслужений лікар України  

 

БУТРІЙ Петро Іванович – майстер спорту СРСР з боротьби самбо  

 

ВОЛОВИК Володимир Іванович – заслужений тренер України з легкої атлетики, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту  

 

ВОЛОЩУК Олег Іванович – заслужений тренер України з веслування 

академічного, заслужений працівник фізичної культури і спорту України  
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ГЛАДУН Вадим Іванович – заслужений майстер спорту СРСР з баскетболу, 

заслужений тренер України з баскетболу, заслужений працівник фізичної культури 

і спорту  

 

ГОТВЯНСЬКИЙ Володимир Дмитрович – майстер спорту СРСР з велосипедного 

спорту, заслужений тренер України з велосипедного спорту  

 

ГРОЗИЦЬКИЙ Геннадій Михайлович – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

ГРЯЗНОВ Владислав Геннадійович – почесний працівник фізичної культури і 

спорту, відмінник народної освіти  

 

ДАВИДЮК Надія Андріївна – майстер спорту СРСР з гімнастики спортивної, 

ветеран праці  

 

ДЕГТЯРЬОВА Марія Гаврилівна – заслужений тренер України з плавання 

синхронного  

 

ДЕМЕНТЬЄВ Вячеслав Олексійович – майстер спорту СРСР з боротьби вільної та 

боротьби самбо, ветеран праці  

 

ДОНСЬКИЙ Семен Абрамович – заслужений тренер України з легкої атлетики, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

ДРОБОТЕНКО Людмила Олександрівна – заслужений тренер УРСР з фехтування  

 

ЄРМАКОВА Валентина Іванівна – заслужений тренер України з фехтування  

 

ЗАВГОРОДНІЙ Анатолій Іванович – майстер спорту СРСР з веслування 

академічного, заслужений тренер України з веслування академічного  

 

КАРАБІН Мирослав Євгенович – заслужений тренер України з боксу, заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України  

 

КАРПУХІН Володимир Георгійович – заслужений тренер України з баскетболу  

 

КІРІЄНКО Микола Прокопович – майстер спорту України з велосипедного спорту, 

заслужений тренер України з велосипедного спорту, заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України  

 

КОВАЛЕНКО Алла Василівна – майстер спорту СРСР з плавання, багаторазова 

рекордсменка СРСР з плавання  
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КОВАЛЬОВ Володимир Олексійович – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

КОЗІНА Нонна Василівна – майстер спорту СРСР міжнародного класу із стрільби 

з лука  

 

КОЛОДЯЖНИЙ Костянтин Петрович – заслужений тренер України з гандболу, 

відмінник освіти України  

 

КОРИТНИЙ Валерій Федорович – ветеран праці  

 

КОСТЕНКО Микола Павлович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

КРАВЧЕНКО Микола Михайлович – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

КУЖУКІН Микола Макарович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

КУЛЬТІН Володимир Олексійович – майстер спорту СРСР із стрільби кульової  

 

ЛЕВЧИЧОВА Тамара Василівна – майстер спорту СРСР з велосипедного спорту, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту  

 

ЛОБАНОВ Володимир Євгенійович – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

МАЙБОРОДА Юрій Анатолійович – майстер спорту СРСР з веслування на 

байдарках і каное, заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

МАНЬКО Петро Петрович – заслужений тренер УРСР з велосипедного спорту  

 

МАРКІН Борис Михайлович – заслужений тренер України з веслування 

академічного  

 

МОВЧАН Людмила Михайлівна – почесний працівник фізичної культури і спорту 

України, заслужений журналіст України  

 

НАГІБІН Олександр Геннадійович – майстер спорту СРСР з дзюдо та боротьби 

самбо, заслужений тренер України з дзюдо, заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України  

 

НЕМАНІХІНА Валентина Іванівна – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  
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НОВОХАТЬКО Володимир Данилович – майстер спорту СРСР міжнародного 

класу з боротьби греко-римської  

 

НОСОВ Валентин Петрович – майстер спорту СРСР з легкої атлетики  

 

ОДІНЦОВА Тетяна Сергіївна – ветеран праці  

 

ОЗЕРОВ Анатолій Романович – ветеран праці  

 

ОЛЕЙНІЧЕНКО Жанна Миколаївна – ветеран праці  

 

ОРНАНДЖІ Анатолій Іванович – заслужений тренер України з легкої атлетики, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

ОСАДЧИЙ Віктор Петрович – майстер спорту України з велосипедного спорту, 

заслужений тренер України з велосипедного спорту, заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України  

 

ОЦУПОК Олександр Павлович – майстер спорту СРСР з акробатики, заслужений 

тренер України  

 

ПАПІРОВИЙ Валентин Семенович – майстер спорту СРСР міжнародного класу із 

санного спорту, заслужений тренер України із санного спорту  

 

ПЛАКСІН Валерій Степанович – майстер спорту СРСР із сучасного п’ятиборства, 

заслужений тренер України із сучасного п’ятиборства  

 

ПРИЙМАК Тетяна Петрівна – ветеран праці, почесний працівник фізичної 

культури і спорту  

 

ПРИСЯЖЕНКО Анатолій Миколайович — заслужений тренер УРСР з 

велосипедного спорту  

 

РЕЗНІКОВ Вадим Григорович – майстер спорту СРСР із стрільби з лука, майстер 

спорту СРСР міжнародного класу із стрільби з лука  

 

РИЛЯК Іван Іванович – майстер спорту СРСР з велосипедного спорту, заслужений 

працівник освіти України  

 

РИНДИЧ Геннадій Іванович – заслужений тренер України з кінного спорту  

 

РОГОЗЯН Микола Михайлович – майстер спорту СРСР з велосипедного спорту, 

заслужений тренер України з велосипедного спорту  

 

САМУНЬ Леонтій Степанович – заслужений працівник фізичної культури і спорту  
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СОКОЛОВСЬКИЙ Андрій Володимирович – майстер спорту України 

міжнародного класу з легкої атлетики  

 

СТРОКАТОВ Анатолій Вікторович – майстер спорту СРСР міжнародного класу з 

тенісу настільного  

 

СТУДЗИНСЬКИЙ Анатолій Денисович – майстер спорту СРСР з гімнастики 

спортивної, заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

УТКІН Олександр Якович – майстер спорту СРСР з легкої атлетики, нагороджений 

орденом Вітчизняної війни “За мужність”  

 

ФРОНДЗЕЙ Тамара Трохимівна – заслужений тренер УРСР з фехтування  

 

ХРИСТОЄВ Віктор Анатолійович – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

ЦАСЮК Юрій Федорович – майстер спорту СРСР з легкої атлетики, заслужений 

тренер України з легкої атлетики  

 

ЦВЕТКОВА Ірина Євгенівна – заслужений працівник фізичної культури і спорту  

 

ЦВЕТОВ Олег Львович – заслужений тренер СРСР з плавання  

 

ЦВЕТОВА Антоніна Никифорівна – заслужений тренер України з плавання  

 

ЦІСАР Микола Омельянович – тренер-викладач вищої категорії із стрільби 

кульової  

 

ЦОЦКО Анатолій Петрович – заслужений тренер України з веслування 

академічного  

 

ШЕВЧЕНКО Анатолій Степанович – майстер спорту СРСР із сучасного 

п’ятиборства, заслужений тренер України із сучасного п’ятиборства  

 

ЩЕРБИНА Євген Васильович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

ЯРОШЕНКО Григорій Гнатович – ветеран праці. 

____________________ 
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