
 

 

Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд 

__________________________________  область 

 
№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.21 р. 

Станом на 

01.01.22 р. 

+/- 

1 2 3 4 5 

1. Спортивні споруди -  всього:    

1.* з них комплексні спортивні споруди *    

1.1 у тому числі – включено до Єдиного 

електронного всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд  

   

2. Стадіони з трибунами на 1500 – 3000 місць     

3. Стадіони з трибунами від 3000 місць і більше    

4. Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять 

до складу стадіонів 
   

5. Легкоатлетичні манежі    

6. Площи   Площинні спортивні споруди  - всього, з них:    

6.1 спортивні майданчики з тренажерним 

обладнанням 
   

6.2 тенісні корти    

6.3 футбольні поля, з них:    

6.3.1 – розміром 100-110х64-75 м    

6.3.2 – 42х22 м    

6.4 мультимайданчики, з них:    

6.4.1 – зі штучним покриттям    

6.5 інші спортивні майданчики, з них:    

6.5.1 – зі штучним покриттям    

7. Спортивні зали площею не менше 162 м2,            

з них: 
   

7.1 – з тренажерним обладнанням    

8. Плавальні басейни, з них:    

8.1 – 50 – метрові (50х25 м)    

8.2 – 25 – метрові (25х16 м; 25х11 м)    

8.3 – інші    

9. Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію не менше 25 метрів 
   

10. Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)    

11. Біатлонні стрільбища    

12. Стрільбища для стрільби з лука    

13. Велотреки                                     

14. Споруди зі штучним льодом    

15. Лижні бази    

16. Кінноспортивні бази    

17. Веслувально-спортивні бази (у т.ч. 

водноспортивні бази) 
   

18. Веслувальні канали    

19. Трампліни лижні, з них:    

19.1 – для фристайла    
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20. Інші спортивні споруди – всього:    

21. Спортивні споруди, які пристосовані для 

занять фізичною культурою і спортом осіб з 

інвалідністю 

   

22. 

Об’єкти, які протягом року:     

- не працювали    

- новозбудовані та здані в експлуатацію    

- реконструйовані, відремонтовані, проведено 

капітальний ремонт 

   

- ліквідовані та перепрофільовані    

23. 
Споруди, які відповідають міжнародним 

стандартам 

   

24. 

Кількість проведених на базах олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки: 

   

- міжнародних змагань    

- всеукраїнських змагань    

- навчально-тренувальних зборів    

25. 

Обсяги та джерела фінансування розвитку 

матеріально-технічної бази сфери фізичної 
культури та спорту: 

   

- з державного бюджету    

- з місцевого бюджету    

 

 

 

1.*В показнику комплексні спортивні споруди зазначаються окремі самостійні 

одиниці, які складаються з кількох окремих спортивних споруд, поєднаних однією 

територією, розміщені в одній споруді (стадіони, Палаци спорту, басейни з кількома 

ваннами, комплексні площадки, спортивні корпуси з кількома залами та інші 

спортивні споруди подібного типу) або розташовані у різних місцях, але носять єдину 

організаційно-правову форму юридичної особи. 

 

2. Спортивні споруди, які перебувають у підпорядкуванні закладів освіти слід 

відносити до окремих спортивних споруд (крім спортивних комплексів). 

 

3. До категорії «Інші плавальні басейни» слід відносити: спортивні басейни 

(призначені для навчально-тренувальної роботи, проведення змагань, занять 

спортивних секцій та організованого оздоровчого плавання), навчальні басейни 

(використовуються як долучення до води, навчання плаванню, масового купання, так 

і проведення спеціальних (професійних) тренувань на воді чи під водою) та розміри 

яких не підпадають до категорії розмірів 50 та 25 метрів. 


