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За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 

Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та районів 

Житомирської області. Але наше місто знають як спортивне  не тільки в області, 

а й за її межами. 

Завдяки зусиллям міської влади щодо збереження, реконструкції та 

розбудови мережі спортивних споруд, в місті функціонує 2 стадіони, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 спортзалів, 67 спортивних майданчиків 

(13 із штучним покриттям). 

 
На стадіоні „Спартак” проводяться матчі чемпіонату Житомирської 

області та чемпіонату України з футболу. З метою завершення реконструкції 

стадіону „Спартак” проведено оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, 

що знаходяться на території стадіону (майданчики для міні-футболу, волейболу, 

баскетболу та тенісний корт), проведено реконструкцію футбольного поля, 

будівництво легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям та скейт-

майданчика. На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону „Спартак” 

проводяться змагання обласного та всеукраїнського рівня з різних видів спорту, 

обласні галузеві Спартакіади, навчально-тренувальні збори. У фізкультурно-

оздоровчому комплексі працюють групи з настільного тенісу, важкої атлетики, 

бодібілдингу, спортивної аеробіки, шейпінгу та йоги. 



 

 
 

 

 

 



З 2014 по 2021 рік, за рахунок спонсорських коштів та коштів міського 

бюджету, у місті було збудовано 13 сучасних майданчиків для ігрових видів 

спорту із штучним покриттям та тренажерним обладнанням. 

 
Також, за рахунок спонсорських коштів, у 2017 році у місті було 

зареєстровано громадську організацію ,,Коптер Клуб Коростень”. 

 
У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості у 

загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання. Так для 

організації занять з різних видів спорту працюють клуби в усіх школах міста та 

8 підліткових клубів. Це клуби „Факел”, „Ровесник”, „Юність”, „Кристал”, 

„Сузір’я”, „Витязь”, „Орбіта” та ,,Олімпієць". Працює комунальна організація 

„Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, 

якій підпорядковані усі підліткові клуби міста. За результатами роботи 

Коростенський міський ЦФЗН „Спорт для всіх” визнано одним з кращих в 

Житомирській області. 



 

 
 

 



У місті працює  Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа, де є 

відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол, 

футбол. У 2020 році у Коростенській ДЮСШ було відкрито відділення з видів 

спорту для осіб з інвалідністю, визнаних в Україні. Загальна кількість 

вихованців у 2020-2021 навчальному році складає 665 осіб. 

 
Працюють Коростенська філія Житомирської ДЮСШ з боротьби, 

відділення дзюдо ДЮСШ ,,Динамовець” Житомирської обласної організації 

ФСТ ,,Динамо”, відділення вільної боротьби та легкої атлетики КДЮСШ 

Житомирської обласної організації ФСТ ,,Колос”, групи ОДЮСШ з хокею на 

траві, групи з хокею на траві  КДЮСШ Житомирської обласної організації ФСТ 

,,Спартак” та з голболу Житомирської обласної ДЮСШ центру ,,Інваспорт”.  

Діють спортивний клуб з хокею на траві „Політехнік”, футбольний клуб 

ФК ,,Мал”, п’ять клубів карате: „Спартак”, „Сінгітай”, „Сін-Сьобу”, „Саторі” та 

„Скеля”.  Працює Коростенська міська федерація кіокушинкай карате. 

Проводять заняття Коростенський міський осередок Всеукраїнської федерації 

фрі-файту та контактних єдиноборств, боксерські клуби „Ринг” та ,,Удар”, клуб 

бально-спортивного танцю „Мрія”, танцювальна студія „Форма”, 

,,Житомирська обласна федерація чарліденгу”. Функціонують баскетбольний 

клуб ,,Коростень”, мотоклуб ,,Адреналін”, клуб історичного фехтування ,,Айна 

Бера”, СОК ,,Олімп” (дзюдо), ,,Асоціація футзалу Коростеня”, ,,Коростенська 

футбольна спілка”, ,,Коростенська федерація волейболу”, ,,Коптер Клуб 

Коростень” та клуб ,,Сапсан файтер” (бойові мистецтва). Працюють фітнес-

клуб ,,Ходок” та тренажерний зал ,,Каро”. У 2017 році відкрито новий 

тренажерний зал ,,Вітамін”. У 2019 році зареєстровані нові громадські 



організації ,,Майстри рукопашного бою Коростенщини”, ,,Коростенська тенісна 

школа ,,Сет”, ,,Футбольний клуб ,,Чемпіон”, ,,Коростенська футбольна школа”, 

та ,,Коростенська федерація настільного тенісу”. У 2019 році відкрився новий 

фітне-клуб ,,SportDE” та новий спортивний комплекс ,,Мал”. 

 
 У 2020 році зареєстровано нову громадську організацію – спортивний клуб з 

армспорту ,,Добриня”.  У 2021 році зареєстровано нові громадські організації 

,,Подвійний екстрим” та клуб карате ,,Сейкен”. Таким чином, у місті активно 

працюють 35 спортивних клубів – громадських організацій. Послуги, що 

надаються цими закладами, є доступними для всіх мешканців міста. 

Для забезпечення потреб населення міста працює 82 фахівців галузі 

фізичної культури і спорту, з яких 7 осіб нагороджені відзнакою „Відмінник 

освіти України” та 1 особа має звання „Заслужений тренер України”. У 2012 

році Указом Президента України 2 особам з числа працівників Коростенської 

ДЮСШ було присвоєно почесне звання „Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України”. Відзнакою ,,За заслуги перед містом" були 

нагороджені: старший тренер Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з 

боротьби Гулаков Олександр Вікторович (у 2014р.) та тренер Коростенської 

ДЮСШ з легкої атлетики Медведчук Віктор Володимирович (у 2015р.). 

Серед осіб, яким присвоєно почесне звання ,,Почесний громадянин міста 

Коростеня”, заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон ХІХ Олімпійських ігор 

– Володимир Тимофійович Іванов та майстер спорту міжнародного класу, суддя 



національної категорії Хошаба Ігор Юрійови та член збірної команди України з 

легкої атлетики – Книш Михайло Миколайович. 

 

Спортивні досягнення Коростенщини 
Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Горбенко Світлана  

– призерка чемпіонату Європи та Світу серед спортсменів з вадами зору, стала 

бронзовою призеркою ХІІІ Паралімпійських Ігор 2008 року у Пекіні. Указом 

Президента України спортсменку нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ 

ступеня. 

Майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Карпенюк Сергій  – 

неодноразовий чемпіон України, учасник чемпіонату Європи, Всесвітніх ігор 

інвалідів, Паралімпійських ігор. У 2006 році Сергій став переможцем 

Міжнародного турніру в Німеччині та срібним призером чемпіонату світу. На 

ХІІІ Паралімпійських Іграх 2008 року у Пекіні Сергій виборов почесне 5 місце. 

Майстер спорту міжнародного класу з боротьби вільної Паламарчук 

Наталія – бронзова призерка Кубку світу. 

Майстер спорту міжнародного класу з армспорту Палєха Олександр – на 

чемпіонаті світу з армспорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового 

апарату виборов І місце. 

Футбольний клуб „Коростень” – неодноразовий призер чемпіонату 

Житомирської області, учасник чемпіонату України з футболу серед команд ІІ 

ліги сезонів 2007 та 2008 років, бронзовий призер чемпіонату Житомирської 

області 2009 року. 

 



 

Футбольний клуб „Хіммаш” – переможець чемпіонату Житомирської 

області 2009 року, володар Суперкубку області 2009 року, учасник чемпіонату 

України з футболу серед аматорських команд. 

 
З 2011 року футбольну естафету з гордістю продовжує нести новий футбольний 

клуб СК „Коростень”, який по праву є одним з лідерів обласного футболу. У 

2012 році клуб став переможцем чемпіонату Житомирської області з футболу. У 

2013 році СК ,,Коростень” став володарем Кубку Житомирської області з 

футболу та срібним призером чемпіонату Житомирської області з футболу. У 

2014 році клуб став володарем Кубку та чемпіоном Житомирської області з 

футболу та отримав нагороду у номінації ,,Успіх року” під час проведення 

щорічного загальноміського рейтингу ,,Гордість міста – 2014”. У 2015 році СК 

,,Коростень” знову став чемпіоном Житомирської області з футболу та срібним 

призером Кубку Житомирської області з футболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новостворений ФК ,,Мал” став бронзовим призером чемпіонату 

Житомирської області з футболу сезону 2015 та 2021 року, володар Кубку 

Житомирської області з футболу серед чоловічих команд сезону 2018 року, 

срібним призером 2019 та 2020 років. 

 
Хокейний клуб „Політехнік” (Коростень) багато років бере участь у 

чемпіонаті України з хокею на траві серед чоловічих команд вищої ліги. 

Спортсмени клубу – неодноразові переможці чемпіонату Житомирської області, 

чемпіонату України серед юнаків у різних вікових категоріях. ХК „Політехнік” 

був учасником та переможцем багатьох міжнародних турнірів у Польщі, Росії, 

Словенії та Голландії. Спортсмени клубу, у складі збірної команди України, 

стали переможцями чемпіонату Європи серед юнаків 2010 року. Вихованець ХК 

,,Політехнік” Ярослав Івашко, у складі молодіжної збірної команди України 

(головний тренер молодіжної збірної команди України – Машталір Олександр 

Павлович), на змаганнях молодіжного чемпіонату Європи з індорхокею серед 

чоловіків у другому дивізіоні посів V місце (у 2019 році). ХК ,,Політехнік” став 

бронзовим призером чемпіонату України з хокею на траві у приміщенні серед 

чоловічих команд (у 2020 році). 



 
Баскетбольний клуб ,,Коростень”, який було створено у 2012 році. До 

складу команди увійшли вихованці та випускники відділення баскетболу 

Коростенської ДЮСШ. З 2013 року команда бере участь у чемпіонаті України з 

баскетболу серед команд І ліги. Домашні зустрічі клубу відбуваються у 

спортивному залі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону ,,Спартак”. БК 

,,Коростень” виборов І місце у груповому етапі чемпіонату України з 

баскетболу серед чоловічих команд І ліги сезону 2019/2020 року. Члени клубу є 

активними учасниками громадського життя міста. Вихованці клубу Грищенко 

Денис та Кудрявцев Антон вже самі передають свій досвід юним 

баскетболістам, працюючи тренерами. 



 
Спортивний клуб ,,Коростень” у 2016 році став чемпіоном Житомирської 

області з футболу та володарем Кубку Житомирської області з футболу. 

 



Останні роки активно розвивається такий вид спорту як бокс.  У місті 

працює боксерський клуб ,,Ринг" та нещодавно відкрився новий боксерський 

клуб ,,Удар”. Створення нового клубу дало можливість перспективним юнакам 

більш професійно займатися боксом та надалі підвищувати свою майстерність, 

виступати в офіційних змаганнях високого рівня. 

 
 

Кращі спортсмени клубу: 

Салей Ілля у 2017 році вперше став бронзовим призером чемпіонату 

України з боксу серед юнаків 2003/2004 років народження, змагаючись у 

ваговій категорії 40кг. Через рік вже отримує звання кандидата у майстри 

спорту. У 2019 році знову виборює ІІІ місце на чемпіонаті України серед 

старших школярів 2003/2004 років народження. 

Волківський Костянтин у травні 2019 року, виступаючи на чемпіонаті 

України з боксу серед юнаків 2005/2006 років народження, виборов ІІ місце у 

ваговій категорії 76кг. 

Ковальчук Костянтин у 2019 році, виступаючи у ваговій категорії 48кг 

на чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2005/2006 років народження, 

спортсмен став бронзовим призером. 

Денисов Володимир змагаючись у ваговій категорії 54кг, посів ІІ місце 

на зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2006/2007 років 

народження (у 2020 році). 

Високі досягнення має і Коростенська філія Житомирської обласної 

ДЮСШ з боротьби. Школу спортивної боротьби у Коростені було відкрито у 

1973 році на базі ДСО „Локомотив”. Тоді ж з’явилися і перші успіхи її 



вихованців. Коростенські борці були учасниками чемпіонатів України, СРСР, 

Європи та світу, Паралімпійських ігор 2000, 2004 та 2008 років. За період 

існування школою підготовлено 3 спортсмена - майстра спорту міжнародного 

класу, 14 майстрів спорту, понад 100 кандидатів у майстри спорту СРСР та 

України. На даний час вихованці школи входять до складу збірних команд 

Житомирської області та України з вільної боротьби. 

 

Кращими спортсменами школи стали:  
Паламарчук Наталія - призерка багатьох міжнародних турнірів, бронзова 

призерка першості України – стала володаркою Кубку України з вільної 

боротьби серед жінок та у складі збірної команди України стала учасницею 

Кубку світу з вільної боротьби 2010 року у Китаї, де посіла ІV місце. У 2013 

році Наталія стала бронзовою призеркою Кубку світу та виконала норматив 

майстра спорту міжнародного класу. З 2015 року Паламарчук Наталія Іванівна 

працює тренером відділення вільної боротьби КДЮСШ Житомирської обласної 

організації ФСТ ,,Колос". 



 
Кандидат у майстри спорту України Андрієнко Ніна у 2011 році виборола 

ІІ місце на VІ Всеукраїнських літніх юнацьких спортивних іграх з вільної 

боротьби та, у складі збірної команди України, виборола V місце серед кадеток 

на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. У 2012 році спортсменка стала 

першою серед дівчат на ІV Спортивних іграх школярів України. Входить до 

складу збірної команди Житомирської області з вільної боротьби та до 

резервного складу збірної команди України. 



 
Незмінна чемпіонка Житомирської області з вільної боротьби у своїй 

ваговій категорії Дорошенко Ірина. З 2013 по 2015 рік була п’ятикратною 

чемпіонкою Житомирської області серед дівчат у своїй ваговій категорії. У 2014 

та 2015 роках - переможниця Міжнародного турніру з вільної боротьби 

,,Дружба”. У 2015 році стала переможницею чемпіонату України з вільної 

боротьби серед дівчат у ваговій категорії 40кг. У 2015 та 2016 роках - член 

збірної команди України з вільної боротьби. Є кандидатом у члени збірної 

команди України на участь у Юнацьких Олімпійських іграх  2018 року. 



 
Русецький Андрій, який входив до складу юнацької Олімпійської збірної 

команди України. 

Сьогодні кращими спортсменами школи є: 
Дорошенко Ірина, яка є багаторазовою чемпіонкою Житомирської 

області серед дівчат (з 2013 по 2019 рік). У 2014 та 2015 роках Іра стала 

переможницею Міжнародного турніру з вільної боротьби ,,Дружба”. А у 2015 

році - переможницею чемпіонату України з вільної боротьби серед дівчат. 

Протягом 2015 та 2016 років спортсменка входить до складу збірної команди 

України з вільної боротьби та кандидатом у члени збірної команди України на 

участь у Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року. У складi збiрної команди 

України, на чемпiонаті Європи з боротьби сумо (2018 рік) виборола І місце, 

змагаючись у вiковiй категорiї до 21 року, ІІ мiсце у вiковiй категорії до 18 рокiв 

та ІІІ мiсце у вiковiй категорiї до 16 рокiв. У 2019 році стала переможницею 

чемпіонату України з боротьби сумо серед жінок до 21 року та срібною 

призеркою чемпіонату України з вільної боротьби серед юніорок у ваговій 

категорії 53кг, виконала норматив майстра спорту України з вільної боротьби, 

отримала путівку на чемпіонат світу з боротьби сумо та чемпіонат світу з 

вільної боротьби. Під час щорічного загальноміського рейтингу ,,Гордість міста 

–2015” Ірина отримала нагороду у номінації ,,Спортивна надія міста”. 



Кутишенко Вадим, який у 2013 році став переможцем чемпіонату 

України з вільної боротьби серед юнаків 1998 року народження. З 2014 року є 

членом збірної команди України з вільної боротьби. Чемпіон Житомирської 

області серед молоді 2014 року. У 2014 та 2015 роках здобував перемоги у 

міжнародних турнірах, що проходили в Україні та за її межами. Під час 

щорічного загальноміського рейтингу ,,Гордість міста –2014”, Вадим отримав 

нагороду у номінації ,,Спортивна гордість міста”. 

Залізко Ірина вихованка Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з 

боротьби виборола І місце на чемпіонаті Європи з боротьби сумо (у 2017 році). 

Содель Анастасія у березні 2018 року на змаганнях відбіркового турніру 

до Львівського вищого училища фізичної культури, змагаючись у ваговій 

категорії 58кг, Анастасія посіла І сходинку п’єдесталу. На чемпіонаті 

Житомирської області з вільної боротьби серед команд ДЮСШ Анастасія також 

здобула золоту нагороду. А в червні у Львові, де проходив Міжнародний 

турнір-меморіал з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2005/2008 років 

народження, присвячений пам’яті Заслуженого тренера України Сазонова О.П., 

спортсменка також виборола перемогу. Цього ж року на змаганнях чемпіонату 

України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2005/2008 років народження 

юна борчиня стала третьою. У 2019 році на чемпіонаті України з вільної 

боротьби серед юнаків та дівчат 2004/2005 років народження, виступаючи у 

ваговій категорії 62кг, Анастасія виборола ІІІ місце. 

Котвицька Діана у 2018 році на чемпіонаті Житомирської області з 

вільної боротьби Діана, змагаючись у ваговій категорії 33кг, виборола золоту 

нагороду, на змаганнях Міжнародного турніру-меморіалу з вільної боротьби 

серед юнаків та дівчат 2005/2008 років народження, присвяченому пам’яті 

Заслуженого тренера України Сазонова О.П., стала бронзовою призеркою, на 

Відкритому турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвяченому 

пам’яті Р.Шухевича, отримала бронзову нагороду, на змаганнях Відкритого 

турніру з вільної боротьби серед юнаків та дівчат ,,Перші кроки” виборола І 

місце. Цього ж року на чемпіонаті України з вільної  боротьби серед юнаків та 

дівчат 2005/2008 років народження Діана стала п’ятою. 2019 рік приніс 

спортсменці срібну нагороду чемпіонату України з вільної боротьби серед 

юнаків та дівчат 2006/2007 років народження у ваговій категорії 42кг. 

Барадачевська Ангеліна у 2018 році на змаганнях чемпіонату 

Житомирської області з вільної боротьби серед команд ДЮСШ, змагаючись у 

ваговій категорії 33кг, спортсменка виборола срібну нагороду, на Відкритому 

турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвяченому пам’яті 

Р.Шухевича, та стала другою на змаганнях Відкритого дитячого турніру зі 

спортивної жіночої боротьби, а на змаганнях відбіркового турніру до 

Львівського вищого училища фізичної культури посіла першу сходинку 

п’єдесталу. Цього ж року на чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків 

та дівчат Ангеліна посіла V місце. У 2019 році спортсменка стала срібною 



призеркою чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 

2004/2005 років народження, змагаючись у ваговій категорії 36кг. У 2020 році 

ІІІ місце у ваговій категорії 43кг на чемпіонаті України з вільної боротьби серед 

кадетів та І місце на чемпіонаті України з пляжної боротьби серед кадетів, 

юніорів та дорослих. 

Титюк Нікіта у 2017 році юнак виборов І місце, змагаючись у ваговій 

категорії 32кг, на чемпіонаті України з вільної боротьби та здобув перемогу на 

змаганнях Х-го міжнародного турніру, присвяченого ветеранам боротьби 

Прикарпаття. У 2018 році Нікіта став бронзовим призером Всеукраїнського 

турніру з вільної боротьби ,,Колізей”. А 2019 рік приніс спортсмену V місце на 

Міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат ,,Tallin open –

2019”та перемогу на чемпіонаті України з вільної  боротьби серед юнаків та 

дівчат 2006/2007 років народження, де Нікіта змагався у ваговій категорії 35кг. 

Титюк Матвій першими високими результатами юнака стали V місце у 

ваговій категорії 26кг на чемпіонаті України з вільної боротьби 2017 року та 

перемога на Відкритому юнацькому турнірі з вільної боротьби, присвяченому 

річниці Хрещення Київської Русі. У 2018 році Матвій здобув І місце у ваговій 

категорії 25кг на Міжнародному турнірі-меморіалі з  вільної боротьби серед 

юнаків та дівчат 2005/2008 років народження, присвяченому пам’яті 

заслуженого тренера України Сазонова О.П.. Кращим здобутком юного борця у 

2019 році стала золота медаль чемпіонату України з вільної  боротьби серед 

юнаків та дівчат 2006/2007 років народження, на якому, змагаючись у ваговій 

категорії 26кг, Матвій виборов І місце. 

Прославляють Коростенщину і легкоатлети. Серед вихованців 

Коростенської ДЮСШ – учасник Олімпійських Ігор 2004 та 2008 року – 

легкоатлет Михайло Книш та бронзовий призер Кубку Європи з легкої атлетики 

– Романенко Олександр. Майстер спорту Лук’янчук Олександр – неодноразовий 

призер чемпіонату України зі спортивної ходьби, учасник чемпіонату Європи 

2005 року, член збірної команди України. Кандидат у майстри спорту 

Ковнацький Володимир - неодноразовий призер чемпіонату України з легкої 

атлетики серед юніорів, переможець чемпіонату України з легкої атлетики 

серед молоді 2012 року. Кандидат у майстри спорту Юшкевич Андрій - 

бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів 2011 

року. Кандидат у майстри спорту Соловей Анастасія – бронзова призерка Кубку 

України з легкої атлетики 2012 року серед дорослих, срібна призерка 

чемпіонату України серед юніорів 2012 року. Спортсменка входить до 

резервного складу збірної команди України з легкої атлетики. Старжинська 

Марія – бронзовий призер зимового чемпіонату України 2013 року з легкої 

атлетики серед юнаків та дівчат. У 2013 році вихованці відділення легкої 

атлетики Коростенської ДЮСШ брали участь у чемпіонаті України з легкої 

атлетики. Старжинська Марія, яка посіла VІІ місце з бігу на дистанції 800м, 

виборола право на участь у Європейському Фестивалі легкої атлетики. А 



Ковальчук Дмитро посів ІІ місце з бігу на дистанції 800м та став кандидатом на 

участь, у складі збірної команди України, у чемпіонаті Світу серед юнаків. 

Соловей Анастасія посіла ІV місце в естафеті 4 х 400м у чемпіонаті України з 

легкої атлетики серед дорослих. Коростенський легкоатлет Гонцовський 

Володимир виборов ІV місце на дистанції 50000м у чемпіонаті України зі 

спортивної ходьби та виконав норматив на присвоєння звання ,,Майстер спорту 

міжнародного класу”. Коваль Василь посів ХІІІ місце на чемпіонаті Європи з 

легкоатлетичного кросу у Єрі (Франція) та, за традиційним опитуванням, що 

проводиться серед членів Ради Федерації легкої атлетики, був визнаний кращим 

легкоатлетом грудня в Україні. Коростенець Ковальчук Дмитро, долаючи 

дистанцію 800м, посів ІІ місце на змаганнях Кубку України з легкої атлетики у 

приміщенні серед чоловіків та жінок (у 2019 році).  Вихованець відділення 

легкої атлетики КДЮСШ Житомирської обласної організації ФСТ ,,Колос” - 

Суслов Павло виборов І місце (у 2019 році), ІІ місце (у 2020 році) на чемпіонаті 

України зі спортивної ходьби (дистанція 10000м) та потрапив до резерву збірної 

команди України та на змаганнях чемпіонату Асоціації балканських 

легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, долаючи дистанцію 10000м, 

посів третю сходинку п’єдесталу. У 2020 році Якухно Анна здобула ІІІ місце на 

чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства у приміщенні серед юнаків 

та дівчат 2005/2006 років народження (з бігу на дистанції 400м + 200м),  з бігу 

на дистанції 400м та естафетного бігу виборола ІІ місце на чемпіонаті України з 

легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодших, також на 

командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ і СДЮСШОР з 

бігу на дистанції 400м - ІІІ місце та І місце з естафетного бігу; виступаючи в 

складі збірної команди Житомирської області у змаганнях з естафетного бігу 

4*400м, здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

юніорів. Полянівська Яна ІІІ місце з бігу на дистанції 800м на чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодших та 

ІІ місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ і 

СДЮСШОР. Ейсмонт Артур на чемпіонаті України з легкоатлетичного 

чотириборства серед юнаків 2007/2008 років народження здобув І місце. 



 
У Коростені працює обласне представництво Всеукраїнської федерації 

карате-до „Всесвітня федерація Японської асоціації карате”. Протягом останніх 

років вихованці клубу неодноразово представляли місто, область та Україну на 

змаганнях різного рівня. Стали призерами кількох чемпіонатів України, Кубку 

Європи 2011 року у Німеччині, переможцями Кубку світу 2008 року у Швеції та 

чемпіонату Європи 2011 року у Австрії. У 2012 році спортсмени стали 

переможцями чемпіонату Житомирської області та чемпіонату України з 

карате-до (версія JKA), а також посіли І та ІІ місце у спарингах в особистому 

заліку на змаганнях Кубку Європи 2012 року. За результатами 2013 року юні 

каратисти знову стали переможцями чемпіонату Житомирської області та 

чемпіонату України з карате-до (версія JKA) 2013 року. А також призерами 

Відкритого Кубку Європи з карате-до (версія WKF) (3 срібних та 3 бронзових 

медалі). У 2015 році спортсмени стали переможцями чемпіонату України з 

карате (правила JКА та Богу-Будо) та чемпіонату області з карате ( версія WKF). 



 
У 2012 році майстер спорту Нікітчук Василь виборов І місце на змаганнях 

Кубку України з шашок серед чоловіків (класична гра). За результатами 2013 

року він займає другу сходинку у обласному рейтингу шашистів. 

 

Дитячо-юнацький спорт 
 

Для розвитку масового спорту, залучення молоді до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, в місті щороку проводиться Спартакіада 

школярів, яка включає змагання з 8 видів спорту та триває протягом 

навчального року. У ній щорічно беруть участь близько тисячі учасників з 13 

загальноосвітніх шкіл міста. Школярі міста Коростеня стали переможцями 

Спартакіади школярів Житомирської області 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012, 2012 - 2013 та 2014 - 2015 навчальних років. Юні легкоатлети міста 

неодноразово були призерами всеукраїнських та міжнародних змагань, 

чемпіонатів України та області. Вихованці відділення легкої атлетики 

Коростенської ДЮСШ є членами збірних команд Житомирської області та 

України. 



 
Спортсмени Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з боротьби також 

входять до складу збірних команд області та України. 

Волейбольна команда дівчат Коростенської ДЮСШ вже багато років бере 

участь у Всеукраїнських змаганнях „Дитяча ліга”. У 2013 році вихованки 

відділення волейболу Коростенської ДЮСШ вибороли І місце у змаганнях 

Обласної дитячої ліги з волейболу серед дівчат 1999/2001 років народження та, 

у складі збірної команди Житомирської області, одержали перемогу у Відкритій 

першості України з волейболу серед дівчат 1998/1999 років народження. 

Вихованці відділення волейболу Коростенської ДЮСШ входять до складу 

команди Житомирської області. Юнацька команда Коростенської ДЮСШ з 

баскетболу – учасниця чемпіонату України з баскетболу серед юнаків. 

Баскетбольний клуб ,,Коростень” бере участь у чемпіонаті України з баскетболу 

серед чоловічих команд І ліги. 



 
Вихованці відділення футболу – срібні призери обласних змагань з 

футболу Національного Кубку „Євро-2012”. З 2010 по 2020 роки дві команди 

Коростенської ДЮСШ брали участь у чемпіонаті України з футболу серед 

юнацьких команд І ліги та двічі дійшли до фінального турніру. Коростенська 

команда у 2013 році посіла ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з футболу 

серед школярів на призи клубу ,,Шкіряний м’яч”. 



 
Вихованці представництва Всеукраїнської федерації карате-до „Всесвітня 

федерація Японської асоціації карате” стали переможцями чемпіонату 

Житомирської області та чемпіонату України з карате-до (версія JKA) 2012 

року. У 2013 році спортсмени знову стали переможцями чемпіонату 

Житомирської області та чемпіонату України з карате-до (версія JKA) 2013 

року. А також призерами Відкритого Кубку Європи з карате-до (версія WKF) (3 

срібних та 3 бронзових медалі). 

 



Коростенські спортсмени щорічно беруть участь у спортивному фестивалі 

„Полонійські ігри” (м.Ломжа, Польща). Протягом останніх років юні 

спортсмени міста неодноразово були призерами чемпіонатів Житомирської 

області з боксу, легкої атлетики, шахів, карате, спортивної аеробіки. 

Учасниками чемпіонатів України з легкої атлетики, шахів, вільної боротьби, 

карате різних версій. 

 
З метою підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для 

проходження служби у Збройних Силах України, у місті двічі на рік 

проводяться місячники оборонно-масової роботи, які включають змагання з 

військово-прикладних видів спорту серед допризовної молоді та заходи, 

спрямовані на патріотичне виховання юнаків і дівчат. Проводяться міські 

змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, змагання з воєнізованого кросу, 

присвячені пам’яті Героя Радянського Союзу генерал-полковника Жмаченка 

П.Ф.. Щорічно проводиться міська Спартакіада серед допризовної молоді. У 

2012 році команда міста Коростеня перемогла в обласних Спортивних іграх 

серед допризовної молоді. 



 
Спорт у виробничій сфері 

Коростень – місто, де запроваджено змагання серед працівників 

підприємств, організацій та установ. За ініціативи міської влади, підтримки 

керівників підприємств та організацій міста, з 2000 року у місті щорічно 

проводяться та стали традиційними Спортивні ігри серед працівників 

підприємств, організацій і установ, до програми яких входять змагання з 

волейболу, міні-футболу, шахів, настільного тенісу, гирьового спорту та 

армспорту. 

Головною метою цієї Спартакіади є зміцнення здоров’я, пропаганда 

здорового способу життя, організація змістовного дозвілля працівників. З 

кожним роком зростає кількість підприємств та організацій, які беруть участь у 

змаганнях. Одними з найактивніших її учасників є колективи ВАТ 

„Житомиробленерго”, медики та освітяни. 

У місті щорічно проводяться змагання обласної Спартакіади серед 

працівників ВАТ „Житомиргаз”, обласної міжгалузевої Спартакіади серед 

працівників промислових підприємств і організацій, обласних Спортивних ігор 

серед працівників охорони здоров’я, серед працівників дорожньої галузі, серед 

працівників освіти, галузева Спартакіада серед працівників Південно-Західної 

залізниці. 

 



Спорт серед інвалідів 

Центром розвитку спорту для людей з обмеженими фізичними 

можливостями у місті залишається спортивна база УВП УТОС та у 2020 році 

відкрито відділення Коростенської ДЮСШ з видів спорту (голбол, армспорт, 

легка атлетика) для осіб з інвалідністю. Саме завдяки їм роботі у місті з’явилися 

серйозні досягнення  у спорті серед інвалідів. 

Заслужений майстер спорту Ігор Горбенко - чемпіон Європи та світу, став 

учасником трьох Паралімпійських ігор, здобувши на них дві бронзові нагороди 

у стрибках у довжину. Його послідовниками стала плеяда молодих обдарованих 

спортсменів. Майстер спорту України, легкоатлетка Ястремська (Любиченко) 

Наталія – чемпіонка України, учасниця ХІ Паралімпійських ігор в м.Сіднеї 

(Австралія). Майстер спорту України Дуб Василь – учасник ХІ Паралімпійських 

ігор, чемпіон України та Європи з боротьби дзюдо. Горбенко Світлана – 

майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи, чемпіонка України, 

призерка чемпіонату світу, учасниця двох Параолімпіад - 2004 та 2008 років, 

бронзова призерка ХІІІ Паралімпійських ігор в м.Пекіні (Китай). Карпенюк 

Сергій – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України, чемпіон 

Європи, призер чемпіонату світу, учасник двох Паралімпійських ігор - 2004 та 

2008 років з боротьби дзюдо. Мельниченко Наталія та Дрогальчук Ольга – 

майстери спорту України, чемпіонки України, призерки чемпіонату Європи 

2007 року та переможниці чемпіонату Європи 2010 року з голболу. 

Спортсменки входять до складу збірної команди України. Майстер спорту 

міжнародного класу з армспорту Палєха Олександр – на чемпіонаті світу з 

армспорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату став 

дворазовим чемпіоном. 

 
 Чернявський Володимир шестикратний чемпіон України зі штовхання 

ядра, метання списа та метання диска. 



Спортивний та тренажерний зали підприємства безкоштовно надають 

послуги особам з обмеженими фізичними можливостями. На даний час у 

спортивному залі УВП УТОС працюють групи з голболу, шахів, шашок, легкої 

атлетики, армрестлінгу. 

На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону „Спартак” 

проводяться змагання чемпіонату України з голболу серед жіночих команд та 

навчально-тренувальні збори для спортсменок – членів збірної команди України 

з голболу. 

 

 

Спортивно-масові заходи 
З метою популяризації різних видів спорту, у місті проводяться і стали 

традиційними змагання  до знаменних та пам’ятних дат. В них беруть участь 

учнівська молодь і дорослі. Це турніри з шахів, міні-футболу, волейболу, 

стрітболу серед юнаків та дівчат, традиційні щорічні турніри з вільної боротьби 

– „Кубок древлян” та „Дзвони Чорнобиля”, шаховий турнір з нагоди роковин 

трагедії на ЧАЕС, Відкритий турнір з волейболу серед дівчат на Кубок 

олімпійського чемпіона Іванова В.Т., Всеукраїнські змагання з танцювального 

спорту „Кубок Древлянського краю” та багато інших змагань. У 2020 році було 

започатковано Відкритий турнір з баскeтболу серед чоловічих команд на призи 

почесного громадянина м.Коростеня Хошаби Ігоря Юрійовича. 

 
 



На відзначення річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у місті 

проводяться військово-спортивна гра „Зарниця”, велопробіг місцями бойової 

слави Коростенщини та традиційна легкоатлетична естафета, присвячена 

пам’яті двічі Героя Радянського Союзу Козака С.А.. 

 
В рамках святкування Дня міста та Міжнародного дня фізичної культури і 

спорту, започатковано проведення легкоатлетичного пробігу „Здоров’я”, у 

якому беруть участь представники міської влади, керівники підприємств, 

спортсмени, учнівська молодь та просто мешканці міста різного віку. 

І молодь, і дорослі із задоволенням беруть участь у спортивно-масових 

заходах, які щорічно проходять в рамках проведення загальноміських заходів з 

нагоди календарних свят, Міжнародного фестивалю дерунів, всеукраїнських 

акцій „Олімпійський тиждень”, „Олімпійський урок”, „Олімпійський день бігу”, 

,,Кубок Іскоростеня", міський фестиваль єдиноборств з метою залучення 

мешканців міста до розвитку олімпійського руху на Коростенщині, та 

включають конкурси малюнків на асфальті, спортивні конкурси і вікторини, 

зустрічі з провідними спортсменами міста, змагання та легкоатлетичні пробіги. 

 



 

 


