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УДК 930.253:[624:94](477)”1950-ті/1980-ті”

А. О. АЛЄКСЄЄНКО*

Джерела до історії будівництва спортивних
об’єктів у проектній документації ЦДНТА України
Публікуються документи з фондів Центрального державного науковотехнічного архіву України, що дають уявлення про зовнішній вигляд та структуру споруд спортивних об’єктів України.
Ключові слова: Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України); проектна документація; спортивні об’єкти.

У ЦДНТА України зберігається документація до шести спортивних об’єктів у містах Києві та Харкові за період 1929–1993 рр. Проекти щодо цих споруд та конструкцій виконано провідними науководослідними та проектними інститутами. В архіві вони зібрані у семи
фондах. Проектна документація до спортивних об’єктів складається
з текстової та графічної частин. У пояснювальних записках міститься
опис об’єктів, а креслярі ілюструють проектні ідеї. Цей тип документів
доповнюють матеріали з фондів особового походження академіка архітектури Олексія Бекетова (1862–1941) та колишнього директора КиївЗНДІЕПу Олексія Заварова (1917–2003).
Нижче подається кілька документів, які дають уявлення про зов
нішній вигляд та структуру споруд спортивних об’єктів України: Київського Палацу спорту (проектування у 1957–1960 роках і реконструкція
1981–1982 років), Льодового стадіону у м. Києві, Закритого плавального басейну на стадіоні “Спартак” у м. Харкові, Відкритого басейну із
медико-біологічним центром для Всесоюзного олімпійського центру з
плавання у м. Харкові (проект не реалізовано), Універсальної трансформованої демонстраційної штучної закритої ковзанки для Палацу
спорту у м. Харкові. А також відомості зі звіту про діяльність членакореспондента Академії мистецтв СРСР Олексія Заварова та Творчої
архітектурної майстерні Академії мистецтв СРСР, м. Київ (1991) щодо
проекту “Комплексна перспективна забудова і благоустрій Київського
велотреку” (виконаного колективом ТАМАХу під керівництвом Валентина Штолька та Олександра Кабацького) – базової спортивної споруди з велоспорту в Україні.
* Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальник відділу використання
інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву
України, аспірант Харківського національного університету імені В. Н. Кара
зіна.
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Будівництво Палацу спорту у м. Києві. Фото. б. д.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 1, од. зб. 37, арк. 14.

Київський велотрек. План.
1991 р.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 2, од. зб. 93, арк. 61.
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Закритий плавальний басейн на стадіоні Спартак у м. Харкові. Фасад.
1966 р.
ЦДНТА України, ф. Р-85, к. 1-272, оп. 2, од. зб. 2, арк. 11.

Закритий плавальний басейн на стадіоні Спартак у м. Харкові. Розріз.
1966 р.
ЦДНТА України, ф. Р-85, к. 1-272, оп. 2, од. зб. 2, арк. 7.
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Київський велотрек. Фото з макету. 1991 р.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 2, од. зб. 93, арк. 58.

Публикуются документы из фондов Центрального государственного научно-технического архива Украины, дающие представление о внешнем виде
и структуре сооружений спортивных объектов Украины.
Ключевые слова: Центральный государственный научно-технический
архив Украины (ЦГНТА Украины); проектная документация; спортивные
объекты.
There are published the documents of the collections of the Central State
Scientific and Technical Archives of Ukraine, that give the idea about the look and
the structure of the buildings of the sport objects in Ukraine.
Keywords: the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine; the
design documentation; the sport objects.

