
Додаток 2 

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 

Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"                                                        

за КПКВК 3401110, КЕКВ 2730 

 

АТАМАНЮК Валерій Миколайович – президент Івано-Франківського обласного 

осередку Спортивної федерації глухих України  

 

ГРАНОВСЬКА Олександра Миколаївна – майстер спорту України міжнародного 

класу з волейболу сидячи  

 

ГРИБАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимирович – член ради Національного комітету 

спорту інвалідів України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради 

України  

 

ГУРАНСЬКА Тетяна Володимирівна – майстер спорту України міжнародного 

класу з волейболу сидячи  

 

ДРУЖИНОВИЧ Валерій Павлович – заслужений тренер України з пауерліфтингу  

 

ЄРУЗЕЛЬ Євген Іванович – заслужений тренер України з легкої атлетики  

 

ЖУКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна – заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України  

 

ЗАГРЕБЕЛЬКО Андрій Володимирович – майстер спорту міжнародного класу з 

футболу  

 

ЗУЄВ Юрій Євгенійович – майстер спорту СРСР з шахів, заслужений тренер 

України з шахів  

 

КАЛІНІНА Нонна Львівна – заслужений майстер спорту СРСР із стрільби кульової, 

заслужений тренер УРСР із стрільби кульової  

 

КАУРАЙНЕН Олександр Іванович – заслужений тренер України з лижних 

перегонів, заслужений працівник фізичної культури і спорту  
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КИРИЧЕНКО Ірина Людвигівна – заслужений майстер спорту України з 

веслування академічного  

 

КОСТЕНКО Тетяна Андріївна – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

КУЛАКОВ Іван Петрович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

КУЧЕР Віктор Олександрович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України  

 

ЛАГУТА Сергій Геннадійович – майстер спорту України міжнародного класу з 

футболу  

 

ЛЕКУМОВИЧ Валерій Львович – тренер з тенісу настільного Полтавського 

обласного центру "Інваспорт"  

 

ЛЮЛЬЧЕНКО Григорій Парфенович – почесний член Спортивної федерації 

глухих України  

 

МАГРІЛОВ Вадим Зіновійович – заслужений тренер України з легкої атлетики та 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

 

ОСТРОВСЬКИЙ Віталій Францович – майстер спорту України міжнародного 

класу з пауерліфтингу  

 

ПІСКОВ Юрій Борисович – майстер спорту України з легкої атлетики  

 

РУДКІВСЬКА Тетяна Володимирівна – майстер спорту України міжнародного 

класу з легкої атлетики 

 

СНІГІР Ігор Андрійович – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби 

вільної  

 

ТОПЧІЄВ Микола Петрович – почесний президент Запорізького обласного 

осередку Спортивної федерації глухих України  

 

ШЕВЧУК Василь Лукашович – заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України. 

_______________________ 
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