
Результати конкурсу
на отримання Премії Є.М. Созонова фонду “Дитячі шахи” за 2022 рік

Цього року засновницею Премії Оленою Бойцун було прийнято рішення
збільшити кількість переможців та призерів у кожній віковій категорії.

– Вікова категорія від 10 до 13 років
Співпереможці
Гнатишин Анастасія (м. Львів)
Самуненков Ігор (м. Київ)

– Вікова категорія від 14 до 16 років
Співпереможці
Пальчук Андрій (м. Київ)
Прокоф’єв Валентин (м. Калуш, Івано-Франківська обл.)

Призери (10-13 років)
• Бабаєв Мурад (м. Полтава)
• Корольчук Владислава (м. Красилів, Хмельницька обл.)
• Лемешенко Михайло (м. Суми)
• Петренко Марина (с. Березівка, Житомирська обл.)
• Піддубна Божена (м. Київ)

Призери (14-16 років)
• Бондар Дар’я (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
• Гулька Валентин (м. Чортків, Тернопільська область)
• Дегтярьов Роман (м. Харків)
• Стрелкін Владислав (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.)
• Шарова Єлізавета (м. Харків)

Сума Премії за 2022 рік становить:
• Співпереможці у віковій категорії від 10 до 13 років – 16 000 гривень

кожний
• Співпереможці у віковій категорії від 14 до 16 років – 16 000 гривень

кожний
• П’ять призерів у віковій категорії від 10 до 13 років – 3000 гривень

кожний
• П’ять призерів у віковій категорії від 14 до 16 років – 3000 гривень

кожний

Дякуємо усім за участь в конкурсі на отримання Созонівської премії. Цього
року ми отримали 29 анкет з різних областей України. Провести відбір було
ще складніше, ніж у попередні роки, кожна історія є сильною та значною,
кожна дитина та родина мріє про Перемогу країни. При відборі



використовується збалансована система, що враховує як здобутки у шахах,
так і результати навчання. Особливо для наймолодших учасників ми
рекомендуємо приймати участь також і наступного року.

У першому кварталі 2023 року буде запланована онлайн церемонія
нагородження, з переможцями та призерами зв’яжемося незабаром з питань
виплати Премії та оформлення документів.

Веб-сайт фонду - http://chessforchildren.org
Підписка на новини - https://chessforchildren.us7.list-
manage.com/subscribe?u=9f21d94d8a1068b4b1ed5d40a&id=1d3a6956f6
Фейсбук сторінка - https://www.facebook.com/chessforchildrenUA
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