
Додаток 
до розпорядження керівника  
Волноваської міської 
військово-цивільної адміністрації  
19.08.2021 № 391 
 

Призначення стипендій провідним спортсменам Волноваської міської 
територіальної громади за результатами виступів протягом 2020 – 2021 років. 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім`я, 
по батькові 
спортсмена 

Досягнення в 
2020 – 2021 роках 

Розмір 
стипендії, 
грн./міся

ць 

Строк 
призначення 

1. 
Нескреба 

Тетяна 
Євгенівна 

срібна призерка Чемпіонату 
Світу з гирьового спорту 
серед юнаків та дівчат віком 
від 16 до 18 років 

6000 
вересень – 

грудень 
2021 року 

2. 
Дяговець 

Артем 
Сергійович 

чемпіон України серед 
юнаків до 15 років з важкої 
атлетики 

4000 
вересень – 

грудень 
2021 року 

3. 
Коваль 

Михайло 
Анатолійович 

чемпіон України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

2000 
вересень – 

грудень 
2021 року 

4. 
Глуменко 

Софія 
Дмитрівна 

чемпіонка України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

2000 
вересень – 

грудень 
2021 року 

5. 
Трегуб 
Злата 

Олександрівна 

чемпіонка України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

2000 
вересень – 

грудень 
2021 року 

6. 
Калашников 

Данило 
Олександрович 

срібний призер Чемпіонату 
України з гирьового спорту 
серед юнаків та дівчат 
(особисто-командний) 

1500 
вересень – 

грудень 
2021 року 

7. 
Семененко 
Володимир 

Костянтинович 

срібний призер Чемпіонату 
України з гирьового спорту 
серед юнаків та дівчат 
(особисто-командний) 

1500 
вересень – 

грудень 
2021 року 

8. 
Шкваренко 

Артем 
Сергійович 

срібний призер Чемпіонату 
України з пауерліфтингу 
серед юнаків 

1500 
вересень – 

грудень 
2021 року 

9. 
Сохін 
Павло 

Артемович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України серед 
юнаків до 15 років з важкої 
атлетики 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 



10. 
Мирошников 

Вадим 
Русланович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з греко-
римської боротьби до 13 
років 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

11. 
Лісовін 
Микола 

Сергійович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з боксу 
серед юнаків 2007-2008 рр. 
н. 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

12. 
Цибулько 

Андрій 
Борисович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з боксу 
серед юнаків 2007-2008 рр. 
н. 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

13. 
Лисянський 

Євген 
Вікторович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з 
гирьового спорту серед 
молоді (юніорів та юніорок 
(командний) 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

14. 
Коваль 

Костянтин 
Анатолійович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

15. 
Сечина 

Катерина 
Олександрівна 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

16. 
Григоренко 

Іван 
Русланович 

бронзовий призер 
Чемпіонату України з 
кікбоксингу WAKO серед 
юніорів, юнаків та дітей 

700 
вересень – 

грудень 
2021 року 

 
 
 

Керівник міської 
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