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Прес-реліз 

 

Чемпіонка світу з шахів Анна Ушеніна 

завітає до столиці 
 

26 грудня 2012 року о 12-00 у конференц-залі Державної служби молоді та спорту 

Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (м. Київ, вул. Еспланадна 42, 2-ий 

поверх) відбудеться прес-конференція з нагоди першого приїзду гросмейстера, 

чемпіонки світу з шахів харків’янки Анни Ушеніної до столиці України після здобуття 

титулу.  

 

У прес-конференції також візьмуть участь: 

- Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін; 

- Президент Федерації шахів України Віктор Капустін; 

- Директор Департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту України 

Олександр Артемьєв; 

Модератор – голова правління ВБФ “Дитячі шахи” Олена Бойцун. 

 

Запрошуємо представників ЗМІ на прес-конференцію. Вхід за попередньою 

акредитацію та акредитацією на місці за редакційними посвідченнями. 

Телефон для акредитації та довідок: (067) 857 36 63 Ірина 

 

Також у програмі перебування Анни Ушеніної в Києві – зустріч із талановитими 

юними шахістами. 

Вперше за історію незалежності українка здобула титул чемпіонки світу з шахів серед 

жінок. Анна Ушеніна, 27-річна харків’янка, 1 грудня 2012 року перемогла у фіналі 

Чемпіонату світу екс-чемпіонку світу Антуанету Стефанову. Досі жодній українській 

шахістці не доводилося навіть боротися у фіналі за світову шахову першість.  

Вітання Анні Ушеніній з перемогою на найпрестижніших шахових змаганнях світу 

надали Президент України Віктор Янукович, Прем’єр-міністр України Микола Азаров 

тощо. 

Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2012 року проходив з 9 листопада по 1 грудня 

2012 року у м. Ханти-Мансійськ Російської Федерації за нокаут-системою за участі 64 

найсильніших шахісток світу. У 2010 році саме в Ханти-Мансійську олімпійська збірна 

України з шахів виборола золото на Всесвітній шаховій олімпіаді.  

 

--- 

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.  

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

Контактні дані ФШУ: тел/факс (044)279-29-33, rating@ukr.net 

http://ukrchess.org.ua/
mailto:rating@ukr.net
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Коротка біографічна довідка 

Ушеніна Анна (народилась 30.08.1985 р.), міжнародний 

гросмейстер, міжнародний майстер серед чоловіків, 

заслужений майстер спорту України, член національної 

жіночої збірної команди України.  

На 01.11.2012 р. з рейтингом 2452 займає серед жінок 38-у 

позицію в світі.   

Найвищий рейтинг – 2502 досягнуто на 01.07.2007 р.  

м. Харків 

Найвищі досягнення: 

 Чемпіонка України серед дівчат до 12 років (1997 р.); 

 дворазова чемпіонка України серед дівчат до 14 років 

(1998 та 1999 рр.); 

 дворазова чемпіонка України серед дівчат до 20 років (2000 та 2002 рр.); 

 чемпіонка Європи серед дівчат до 18 років у складі збірної дівчат України та срібна 

призерка на 1-й дошці (2002 р.); 

 чемпіонка України серед жінок, бронзова призерка чемпіонату України серед дівчат 

до 20 років (2005 р.); 

 чемпіонка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади у складі збірної України (Турин, 

Італія), срібна призерка чемпіонату України серед жінок (2006 р.); 

 бронзова призерка командного чемпіонату серед жінок у складі збірної України, 

перше місце на 3-й дошці у складі збірної України на командному чемпіонаті 

Європи серед жінок (2007 р.); 

 срібна призерка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади у складі збірної України 

(Дрезден, Німеччина), бронзова призерка чемпіонату Європи серед жінок (2008 р.); 

 бронзова призерка командних чемпіонатів світу (Нінбо, Китай) та Європи (Нові Сад, 

Сербія) серед жінок у складі збірної України (Нінбо, Китай, 2009 р.); 

 чемпіонка України з швидких та блискавичних шахів серед жінок (2012 р.); 

 2-е місце у міжнародному жіночому супертурнірі в Краснотур’їнську та на 

міжнародному шаховому фестивалі «Moscow Open» серед жінок, турнір «С» (Росія, 

2008 р.); 

 переможниця  міжнародного жіночого гросмейстерського турніру «12-й Кубок 

Ректора» (Харків, 2010 р.);  

 бронзова призерка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади (Стамбул, Туреччина, 

2012 р.); 

 чемпіонка світу з шахів серед жінок (Ханти-Мансійськ, грудень 2012р.). 

 


