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Прес-реліз 

День Шахів в Україні 

 

20 липня 2012 року о 16-30 у залі “Предслава» готелю President (м. Київ, вул. 

Госпітальна 12) відбудеться прес-конференція з нагоди Дня шахів в Україні.  

 

У прес-конференції візьмуть участь: 

- Президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов; 

- Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін; 

- Президент Національного Олімпійського Комітету України Сергій Бубка; 

- Представник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

(уточнюється); 

- Президент Федерації шахів України Віктор Капустін; 

- Призер Чемпіонату України з шахів 2011 року, дворазовий олімпійський чемпіон 

у складі команди України, міжнародний гросмейстер Павло Ельянов; 

- дворазовий олімпійський чемпіон у складі команди України, міжнародний 

гросмейстер Олександр Моісеєнко. 

 

Запрошуємо представників ЗМІ на прес-конференцію до Дня шахів.  

Вхід за попередньою акредитацію та акредитацією на місці за редакційними 

посвідченнями, акредитовані журналісти отримують запрошення на урочистий прийом. 

Телефон для попередньої акредитації: (067) 857 36 63 Ірина 

 

Довідка до Дня Шахів в Україні 

20 липня 2012 року відбудеться перше святкування Дня Шахів в Україні. 1 

листопада 2011 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про проголошення 

Дня шахів в Україні». За прийняття Постанови проголосували 277 народних депутатів 

України, серед яких були представники усіх парламентських фракцій та позафракційні. 

Щорічно святкування Дня шахів в Україні будуть відбуватися 20 липня, який також з 

1966 року є Міжнародним днем шахів. 

 20 липня 2012 року Федерацією шахів України заплановано низку заходів з 

нагоди Дня Шахів в Україні. Почесними гостями урочистостей стануть Президент ФІДЕ 

Кірсан Ілюмжинов, Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль 

Сафіуллін, Президент Національного Олімпійського Комітету України Сергій Бубка, 

народні депутати України, представники спортивної громадськості України, а також 

заслужені майстри спорту України, Олімпійські чемпіони з шахів у складі збірної 

України Павло Ельянов, Захар Єфименко та Олександр Моісеєнко. 
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20 липня 2012 року –м. Київ 

Заходи з нагоди святкування Дня Шахів в Україні 

 

11.00 Сеанс одночасної гри «Зіграй з Олімпійським чемпіоном!»  

Олімпійські чемпіони у складі команди України з шахів, міжнародні гросмейстери – 

Павло Ельянов та Захар Єфименко дадуть сеанс одночасної гри на 30-ти дошках. Після 

завершення сеансу гросмейстери визначать найкращих, на їхню думку, суперників, які 

будуть нагороджені призами від Спортивного комітету України та Федерації шахів 

України. 

Місце: парк імені Т.Шевченка, що напроти червоного корпусу Київського 

Національного Університету (вул. Володимирська, 60) 

Вхід вільний 

Телефон для довідок: (044) 279-29-33, (067) 857 36 63 

 

16.30  Прес-конференція для представників ЗМІ 

Місце: зала «Предслава», готель President, вул. Госпітальна 12. 

Вхід: за попередньою акредитацію та акредитацією на місці 

Телефон для попередньої акредитації: (067) 857 36 63 Ірина 

 

17-30 Урочистий прийом Федерації шахів України з нагоди Дня шахів в Україні 

17-30 – 18-00  Збір гостей, фотографування 

18-00 – 20-00  Урочистий прийом, до програми якого входять фуршет, 

розважальні шахові партії, шахова вікторина тощо. 

Місце: зала «Слов’янська», готель President, вул. Госпітальна 12. 

Вхід: за запрошенням та іменним списком. Акредитовані журналісти отримують 

запрошення на урочистий прийом. Просимо дотримуватися святкового дрес-коду. 

Коротка довідка: 

Федерація шахів України має статус національної федерації, є членом Міжнародної 

Федерації Шахів (ФІДЕ) та Європейського Шахового Союзу (ЄШС). В Федерації шахів 

України офіційно зареєстровано близько 7000 членів, з них 5300 є активними 

шахістами.  

Згідно даних Міжнародної шахової федерації ФІДЕ на 1.07.2012 року українські 

шахісти мають значні світові досягнення, а саме, серед наших співгромадян 70 

міжнародних гросмейстерів (GM), 117 міжнародних майстрів (IM) та 25 міжнародних 

гросмейстерів  та міжнародних майстрів серед жінок (WGM, WIM). Найсильнішим 

шахістом України на сьогодні є Василь Іванчук, який займає 10-ту позицію в світі за 

рейтингом ФІДЕ. Середній рейтинг десятьох найкращих українських шахістів має 
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почесний другий результат у світі. У світовий ТОП-100 найкращих шахістів входять 9 

українських гросмейстерів, а у список сотні найкращих шахісток світу – 8 українок.  

Українські шахісти активно беруть участь у міжнародних турнірах та змаганнях, 

здобуваючи перемоги або призові місця. Так, збірна команда України у складі 

гросмейстерів Василя Іванчука, Руслана Пономарьова, Олександра Моісеєнко, Павла 

Ельянова та Захара Єфименко на Всесвітній олімпіаді з шахів, що проходила у Ханти-

Мансійську 2010 року, виборола перше місце, отже Україна є діючим Олімпійським 

чемпіоном з шахів.  

Офіційний веб-сайт ФШУ – http://ukrchess.org.ua 

Короткі довідки про учасників сеансу одночасної гри: 

Ельянов Павло Володимирович (29 років) - міжнародний 

гросмейстер, заслужений майстер спорту України, член збірної 

команди України. У рейтинг-листі ФІДЕ на 01.07.2012 займає 52 

позицію з рейтингом 2693. Проживає у Харкові. 

Найвищі досягнення: Олімпійський чемпіон у складі 

національної збірної України (2004, 2010), чемпіон України серед 

клубних команд у складі команди ШК «ЮрАкадемія» (2000, 2004, 

2005), дворазовий переможець клубного чемпіонату Європи 

(2009, 2010), бронзовий призер командного чемпіонату Європи 

(Сербія, 2009), срібний призер чемпіонату України 2011, 

бронзовий призер у складі збірної України командного чемпіонату 

світу 2011 (Нінбо, Китай). Переможець міжнародних турнірів: 

Поляниця-Здруй (2000), Біль (розподіл 1-го місця, 2004), 

Амстердам (2005), Монреаль (2006); Вейк-ан-Зее («В», 2007), 

Сараєво (2009), Астрахань, 6-й Гран-Прі ФІДЕ (2010), Копенгаген 

(2010), поділ І-ІІІ місця на «Аерофлот опен» 2012 (Москва). 

Єфименко Захар Олександрович (27 років) – міжнародний 

гросмейстер, заслужений майстер спорту України, член збірної 

команди України. У рейтинг-листі ФІДЕ на 01.07.2012 займає 50 

позицію з рейтингом 2694. Проживає у Мукачеві.  

Найвищі досягнення: переможець 39-ї Всесвітньої шахової 

Олімпіади (2010) в складі збірної України, переможець першостей 

України серед юнаків до 14 років (1998,1999), чемпіон світу серед 

юнаків до 14 років (1999), до 16 років (2001), срібний призер 

чемпіонату України серед чоловіків (2005), чемпіон Європи та світу 

серед юнаків, чемпіон України серед чоловіків (2006), бронзовий 

призер чемпіонату України серед чоловіків (2011), бронзовий 

призер у складі збірної України командного чемпіонату світу 2011 

(Нінбо, Китай), переможець клубного чемпіонату Європи (Словенія, 

2011). Чемпіон та призер чемпіонатів України серед клубних 

команд, переможець та призер національних і міжнародних турнірів. 

http://ukrchess.org.ua/

