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ДжереЛА ДО іСтОрії бУДівНицтвА СпОртивНих 
Об’ЄКтів У прОеКтНій ДОКУмеНтАції цДНтА УКрАїНи 

Публікуються документи з фондів Центрального державного науково-
технічного архіву україни, що дають уявлення про зовнішній вигляд та струк-
туру споруд спортивних об’єктів україни.
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у Цднта україни зберігається документація до шести спортив-
них об’єктів у містах києві та Харкові за період 1929–1993 рр. Про-
екти щодо цих споруд та конструкцій виконано провідними науково-
дослідними 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 архі-
тектури олексія Бекетова (1862–1941) та колишнього директора київ-
ЗндіеПу олексія Заварова (1917–2003).

нижче подається кілька документів, які дають уявлення про зов-
нішній вигляд та структуру споруд спортивних об’єктів україни: київ-
ського Палацу спорту (проектування у 1957–1960 роках і реконструкція 
1981–1982 років), льодового стадіону у м. києві, Закритого плавально-
го 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 транс-
формованої демонстраційної штучної закритої ковзанки для Палацу 
спорту у м. Харкові. а також відомості зі звіту про діяльність члена-
кореспондента 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 Вален-
тина Штолька та олександра кабацького) – базової спортивної спору-
ди з велоспорту в україні.
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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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Публикуются документы из фондов Центрального государственного на-
учно-технического архива украины, дающие представление о внешнем виде 
и структуре сооружений спортивных объектов украины. 
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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.

київський велотрек. Фото з макету. 1991 р.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 2, од. зб. 93, арк. 58.


