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ІСТОРИКО-СТАТИЧСТИЧНІ ДАНІ СТАНОВЛЕННЯ  
ГОРОДКОВОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ 

 
Городки без перебільшення можна назвати єдиним видом спорту, 

який Росія, Україна і Білорусь можуть вважати своїм загальнонаціональ-
ним і народним. Городки – гра, якою захоплювались Петро І, О. Суворов, 
письменники Л. Толстой та М. Горький, академік І. Павлов, співак 
Ф. Шаляпін, державні діячі В. Ленін, І. Сталін, М. Калінін, К. Ворошилов 
та інші. 

Коли говорять про гру у городки до жовтневого перевороту та про 
захоплення ними широких народних мас після 1917 року, звичайно, мають 
на увазі гру за своєю суттю без правил. Як вид спорту, що має єдині пра-
вила, городки сформувались до 1923 року, коли у Москві були проведені 
перші Всесоюзні змагання. У 1928 році городки були включені до програ-
ми першої Всесоюзної Спартакіади, а Чемпіонати Радянського Союзу й 
України почали проводитись з 1936 року. Чемпіонати та Кубки Європи 
проводяться з 1994, а Чемпіонати Світу – з 2001 року. 

У Чемпіонатах Радянського Союзу збірна команда України шість ра-
зів посідала перше місце, а в особистих змаганнях українці ставали чемпі-
онами чотири рази. Чемпіоном X літньої Спартакіади народів Радянського 
Союзу в особистих змаганнях став Олександр Бабич із м. Ялти. 

Особливо значних успіхів було досягнуто, починаючи з 1981 по 1999 
рік. Протягом цих років українці ставали переможцями в особистих і ко-
мандних змаганнях чемпіонатів Радянського Союзу по чотири рази. Були 
переможцями двох останніх – IX і X Спартакіад народів Радянського Союзу. 

Ніхто не зміг покращити рекорд колишнього СРСР В’ячеслава Мой-
сеєнка із м. Комунарськ, який на вибивання 30 фігур витратив 35 биток 
(1968 рік). 

Збірна команда України три рази була переможцем у Кубку Європи і 
багаторазовим призером цих змагань, окрім 1996 року. У особистому залі-
ку українці тричі були першими та неодноразово ставали призерами. 

У першому Чемпіонаті світу збірна команда України посіла 3-е міс-
це, а у другому – піднялась на другу сходинку. 

У особистих змаганнях першим чемпіоном світу став наш земляк Ба-
бич Олександр із м. Ялта, а на другому чемпіонаті його земляк Тулюк 
Олександр із м. Євпаторія піднявся на другу сходинку п’ядестала. 

Українцям належать також і рекорди Міжнародної федерації город-
кового спорту. В особистих змаганнях знову відзначився Олександр Бабич 
на змаганнях II Кубку Європи 1995 року, який проходив у м. Кременчук. 
О. Бабич витратив на вибивання 15 фігур – 16 биток, на 30 фігур – 34 бит-
ки. 



Городковикам України належить також рекорд у командних змаган-
нях. На 45 фігур, наша збірна команда витратила 53 битки. Вона виступала 
у складі майстрів спорту: Олександра Бабича (м. Ялта), Валентина Вален-
товича (м. Лисичанськ), Олександра Карпова (м. Сєверодонецьк), Миколи 
Левченка (м. Сєверодонецьк), Олександра Попова (м. Бердянськ) і 
В’ячеслава Фетисова (м. Орджонікідзе). 

З 1996 року змагання на Кубок Європи стали проводитись серед ко-
лективів фізичної культури та спортивних клубів (ск). У цих змаганнях 
українські спортивні клуби виступали досить успішно. Так, ск «Азмол» із 
м. Бердянськ у 1998 році став переможцем зазначених змагань (О. Бабич, 
В. Грицан, А. Погорелов, О. Попов, В. Разлуцький, В. Фетісов). Наступно-
го року переможцем Кубка Європи стала команда городковиків зі 
ск «Манганіт», м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (В. Грицан, 
В. Зацерковний, В. Фетісов, Є. Фетісов). Друге місце посів ск «Трубник» 
2000 року з м. Нікополь (В. Фетісов, Є. Фетісов, Є. Фетісов). 

У особистій першості у зазначених змаганнях перше місце виборов 
В. Разлуцький (1999 р.) із м. Орджонікідзе, і Л. Погорелов із м. Запоріжжя 
посів друге місце. 

З 2002 року змагання на Кубок Європи щорічно проводяться у п’ять 
етапів. На різних етапах цих змагань команда України ставала призером і 
переможцем. Так, у 2003 році збірна команда України посіла І-ше місце на 
четвертому етапі (О. Бабич, В. Разлуцький, О. Тулюк). На п’ятому етапі 
наша команда здобула бронзові нагороди. У особистих змаганнях 
В. Разлуцький і О. Бабич неодноразово ставали переможцями й призерами 
цих змагань. 

На міжнародних турнірах, присвячених 300-річчю Санкт-Петербурга 
та 80-річчю утворення городкового спорту, а також на міжнародних зма-
ганнях «Золота осінь» у Карслуе (Німеччина), команда городковиків Укра-
їни у складі О. Бабича, В. Євтушенка і С. Рудича, А. Телятникова ставала 
переможцем зазначених змагань. 

У особистих змаганнях О. Бабич виграв турнір у Німеччині, С. Рудич 
був на третьому місті, а у Санкт-Петербурзі О. Бабич виборов 2-ге місце. 

У 2003 році на першості Європи успішно виступали наші юнаки. У 
особистих змаганнях перше та друге місця посіли А. Шильніков та 
О. Горохов із м. Орджонікідзе. У командних змаганнях українські юнаки 
вибороли І-ше місце (О. Горохов, В. Лагно, В. Можаєв, А. Риколенко, 
Д. Сопілка, А. Шильніков). 

Виходячи з викладеного можна зробити висновки: 
1. Городки без перебільшення можна назвати єдиним видом спорту, 

який у більшості країнах світу є однією з найпоширеніших ігор. 
2. Народні маси до 1917 року грали цю гру без чітко встановлених 

правил, а як вид спорту, що має єдині правила, городки сформувались з 
1923 року. 



3. На змаганнях різних рівнів українські спортсмени неодноразово 
займали призові місця (О. Бабич, В. Грицан, А. Погорелов, О. Попов, 
В. Разлуцький, А. Телятников, В. Фетисов та ін.). 
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