
Додаток 4 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд 

__________________________________  область 

 

№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.18 р. 

Станом на 

01.01.19 р. 

+/- 

1 2 3 4 5 

1. Спортивних споруд                -  всього:    

1.1 у тому числі – внесені до Єдиного 

електронного всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд  

   

2. Стадіони з трибунами на 1500 місць і 

більше 
   

3. Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять 

до складу стадіонів 
   

4. Легкоатлетичні манежі    

5. Площи   Площинні спортивні споруди  - всього, з 

них: 
   

5.1. – спортивні майданчики з тренажерним 

обладнанням 
   

5.2. – спортивні майданчики з нестандартним 

тренажерним обладнанням 
   

5.3 – тенісні корти    

5.4 – футбольні поля    

5.5 – інші спортивні майданчики    

6. Із загальної  кількості (з рядка 5) із 

синтетичним покриттям  
   

7. Спортивні зали площею не менше 162 м
2
    

8. Плавальні басейни – всього, з них:    

8.1. – 50 - метрові    

8.2. – 25 - метрові    

8.3. – інші    

9. Із загальної кількості (з рядка 8) криті 

плавальні басейни – всього, з них:                                                                                                    
   

9.1. – 50 - метрові    

9.2. – 25 - метрові    

9.3. –  інші    

10. Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію не менше 25 метрів 
   

11. Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)    

12. Біатлонні стрільбища    

13. Стрільбища для стрільби з лука    

14. Велотреки                                     



 
             

 

 

2 

15. Кінноспортивні бази    

16. Споруди зі штучним льодом – всього, з них:    

16.1. – площею 30 х 60 м.    

16.2. –  криті    

17. Веслувально-спортивні бази    

18. Веслувальні канали    

19. Водноспортивні бази    

20. Трампліни лижні  - всього:    

20.1 у т. ч.     для фристайла    

21. Лижні бази     

22. Інші спортивні споруди - всього:    

22.1 з них: з тренажерним обладнанням    

23. 

Об'єкти, які протягом року:     

- збудовані     

- реконструйовані     

- відремонтовані    

- незавершені будівництвом    

- незавершені ремонтом    

- передані до інших форм власності    

- перепрофільовані    

- здані в оренду    

- ліквідовані    

24. 
Споруди, які відповідають міжнародним 

стандартам 

   

25. 

Кількість проведених на базах олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки: 

   

- міжнародних змагань    

- всеукраїнських змагань    

- навчально-тренувальних зборів    

26. 

Обсяги та джерела фінансування розвитку 

матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури та спорту: 

   

- з державного бюджету    

- з місцевого бюджету    

 

 

 

 


