
           

 

           

                                                                                                     

                                  
 

                                     

                                            

     

Прес-реліз Федерації шахів України 

 

 

 

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ  

ВІДБУДЕТЬСЯ МАТЧ НА ПЕРШІСТЬ СВІТУ З ШАХІВ 

 

 

 

Матч на першість світу з шахів серед жінок між українкою Марією Музичук і 

китаянкою Хоу Іфань відбудеться у Львові. Про це стало відомо після перемовин, 

в яких взяли участь Президент України Петро Порошенко, міністр молоді та 
спорту України Ігор Жданов, президент Федерації шахів України Віктор 
Капустін, міський голова Львова Андрій Садовий і президент Міжнародної 
федерації шахів Кірсан Ілюмжинов.  
 
Поєдинок за світову корону заплановано на лютий-березень 2016 року. 
Україна вперше в своїй історії стане господаркою чемпіонату світу з шахів.  
 

Віктор Капустін, президент Федерації шахів України:  
 

- Я впевнений, що матч на першість світу серед жінок у Львові стане визначною 

подією як для українських, так і світових шахів. Львів заслужено вважається одним 

з шахових центрів України, а тепер це славне місто вийде й на міжнародний рівень. 

Федерація шахів України разом з Президентом України Петром Порошенком, який 

люб’язно погодився очолити Оргкомітет змагань, Кабінетом міністрів і місцевою 

владою зроблять усе можливе, аби поєдинок за корону пройшов на високому 

організаційному рівні, став справжнім святом для аматорів і професіоналів мудрої 

гри, а також сприяв подальшій популяризації шахів в Україні та світі. 

 

Нагадаємо, що Марія Музичук стала чемпіонкою світу в квітні цього року в 

російському Сочі. У тих змаганнях брали участь 64 найкращі шахістки планети.  

 



ВІЗИТКА 

 

Марія Музичук (народилася 21.09.1992) – міжнародний гросмейстер серед жінок, 

гросмейстер України, член Федерації шахів України, член національної жіночої 

збірної України. Проживає у місті Стрий (Львівська область). Батьки – заслужені 

тренери України Олег Музичук і Наталія Музичук. Сестра Анна Музичук – 

міжнародний гросмейстер, чемпіонка світу з блискавичної гри.  

 

Найвищі досягнення Марії Музичук 

В особистому заліку – чемпіонка світу (Сочі, 2105); дворазова чемпіонка України 

(2012, 2013). У складі збірної України – чемпіонка (Астана, 2013) та бронзова 

призерка (Нінбо, 2009) командних чемпіонатів світу; чемпіонка першості Європи 

(2013); дворазова бронзова призерка Всесвітніх олімпіад у Стамбулі (2012) та 

Тромсе (2014). 

 

ДОСЯГНЕННЯ ФШУ 
 

Тріумф Марії Музичук продовжив серію видатних досягнень Федерації шахів 

України. Нагадаємо, що наші гросмейстери за роки Незалежності здобули всі 

можливі офіційні титули як в особистому, так і командному заліку. Зокрема, 

національні збірні України неодноразово вигравали Всесвітні шахові олімпіади, 

першості світу та Європи, а Руслан Пономарьов, Анна Ушеніна і Марія Музичук 

стали чемпіонами світу.  

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Федерація шахів України  
Сайт – ukrchess.org.ua 

Телефон – 044-235-45-49 

E-mail – rating@ukr.net  

http://www.ukrchess.org.ua/
mailto:rating@ukr.net

