
Основні події галузі фізичної культури і спорту міста Коростеня  

у 2021 році. 

У 2021 році відділ молоді та спорту здійснює реалізацію Програми 

розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки, яка була затверджена рішенням другої сесії VІІІ 

скликання Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р. 

Коростенська громада пишається досягненнями своїх 

спортсменів. Найбільш визначними подіями та спортивними досягненнями у 

2021 році стало те, що: 

- ХК „Політехнік” бере участь у чемпіонаті України з хокею на траві серед 

чоловічих команд вищої ліги та суперліги; 

 
- БК ,,Коростень” бере участь у чемпіонаті України з баскетболу серед 

чоловічих команд І ліги; 

 



- Дві команди Коростенської ДЮСШ (ФК ,,Мал”) беруть участь у 

чемпіонаті України з футболу серед юнацьких команд І ліги; 

 
- Вихованка відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Якухно 

Анна на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів виборола бронзову 

нагороду (естафетний біг 4х200м), на чемпіонаті України з легкої атлетики у 

приміщенні серед юнаків 2004/2005 років народження виборола бронзову 

нагороду (біг на дистанції 400м) та срібну нагороду (естафетний біг 4х200м); 

 



- Вихованець відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Сотник 

Андрій на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків 

2004/2005 років народження виборов бронзову нагороду (біг з перешкодами на 

дистанції 2000м); 

 
- Софія Науменко стала  срібною призеркою чемпіонату України зі 

спортивних танців на інвалідних візках; 

 



- Вихованка Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з боротьби 

Дорошенко Ірина, виступаючи на змаганнях чемпіонату України з сумо серед 

жінок, виборола бронзову нагороду у ваговій категорії 55кг, стала третьою у 

віковій категорії U-21 та першою у віковій категорії U-23; 

 
- Вихованка боксерського клубу ,,Ринг” Сергієнко Юлія на чемпіонаті 

України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат виборола бронзову 

нагороду (вагова категорія 69кг); 

 



- Спортсмен, керівник спортивного клубу ,,Добриня” Невмержицький 

Богдан Миколайович на чемпіонаті України з армспорту, виступаючи у ваговій 

категорії 80кг, виборов І мiсце у змаганнях на ліву та праву руки серед 

ветеранів; 

 
- ХК ,,Політехнік” став бронзовим призером чемпіонату України з хокею 

на траві у приміщенні серед юнаків 2007/2008 років народження; 

 



- Вихованці клубу карате-до ,,Саторі” на чемпіонаті України з шотокан 

карате-до С.К.І.Ф. вибороли 3 срібних та 3 бронзових медалі; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вихованка відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської обласної 

організації ФСТ ,,Колос” Мосійчук Дарина посіла третю сходинку п’єдесталу, 

долаючи дистанцію 5000м; 

 
- Вихованці спортивного клубу ,,Сапсан файтер” на чемпіонаті України з 

бойового мистецтва комбат самозахисту ІСО золоту нагороду Бовсунівський 

Максим (вагова категорія 70кг) та срібну нагороду Томашевський Віктор 

(вагова категорія 40кг); 

 



- Вихованець спортивного клубу ,,Добриня” Невмержицкий Вячеслав 

(вагова категорія до 65кг) на чемпіонаті України з армспорту виборов І місце у 

змаганнях на праву руку та ІІ місце у змаганнях на ліву руку серед юніорів до 

18 років; 

 
- Вихованка Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСШ з 

боротьби Ольхович Анастасія (вагова категорія 50кг)  на змаганнях чемпіонату 

України з сумо здобула ІІІ місце; 

 



- Вихованка Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСШ з 

боротьби Бардачевська Ангеліна (вагова категорія 50кг) на змаганнях 

чемпіонату України з сумо, виборола бронзову нагороду у віковій категорії U-

16 та бронзову нагороду у віковій категорії U-18; 

 
- Вихованці Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСШ з 

боротьби на змаганнях чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків та 

дівчат вибороли бронзову нагороду у ваговій категорії 48кг (Титюк Нікіта) та 

срібну нагороду у ваговій категорії50 кг(Котвицька Діана); 

 

 



 

- Вихованці боксерського клубу ,,Ринг” Марківський Михайло (вагова 

категорія 54кг) та Бонусь Рашид (вагова категорія 38кг) на зональному 

чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2007/2008 років народження вибороли 

І місця у своїх категоріях; 

 
- Вихованці клубу карате ,,Сінгітай” у змаганнях чемпіонату України з 

карате JKS вибороли 9 медалей (3 золоті, 4 срібні та 2 бронзові); 

 



- На змаганнях Кубку України з чоловічого бодібілдингу Стаховський 

Денис, змагаючись у ваговій категорії до 80кг, здобув золоту нагороду; 

 
- Вихованка відділення вільної боротьби Житомирської обласної ШВСМ 

Марченко Софія (вагова категорія 55кг) на змаганнях чемпіонату України з 

вільної боротьби серед юніорів та юніорок виборола срібну нагороду та 

виконала норматив на присвоєння звання ,,Майстер спорту України", а 

Дмитренко Валерія (вагова категорія 62кг) стала бронзовою призеркою 

чемпіонату; 

 



- Команда ХК ,,Політехнік” виборола ІІ місце на чемпіонаті України з 

хокею на траві серед юнаків 2005/2006 років народження; 

 
- Вихованці Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСШ з 

боротьби та вихованки Житомирської обласної школи вищої спортивної 

майстерності на чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів та кадеток 

вибороли: Титюк Нікіта - бронзову нагороду у ваговій категорії 48кг, 

Дмитренко Валерія – срібну нагороду, виступаючи у ваговій категорії 62кг, а 

Марченко Софія (вагова категорія 55кг) та Бардачевська Ангеліна (вагова 

категорія 49кг) вибороли бронзові нагороди; 

  



- Стаховський Денис на чемпіонаті Європи з бодібілдингу, змагаючись у 

ваговій категорії до 80кг, здобув срібну нагороду та виконав норматив на 

присвоєння звання ,,Майстер спорту України”; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Спортсмен спортивного клубу ,,Сапсан файтер” Рафальський Роман 

(вагова категорія 77кг) виборов срібну нагороду на Відкритому чемпіонаті 

України з кікбоксингу WKA, змагаючись у розділі ,,К-1”; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вихованці боксерського клубу ,,Ринг”, виступаючи на чемпіонаті 

України з боксу серед юнаків 2007/2008 років народження, здобули: 

Марковський Михайло (вагова категорія 57кг) - золоту нагороду,  Дідух Артем 

(вагова категорія 54кг) та Бонусь Рашид (вагова категорія 37кг) - срібні 

нагороди; 

 

 



- Вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Ейсмонт 

Артур та Каленська Єва, виступаючи на чемпіонаті України з легкої атлетики 

серед юнаків 2006/2007 років народження отримали срібні нагороди у 

змаганнях з естафетного бігу; 

 
- Команда ХК ,,Політехнік” на чемпіонаті України з хокею на траві серед 

дівчат 2009/2010 років народження виборола ІІІ місце; 

 


