У місті Києві налічується 4 379 спортивних споруд різних форм власності, а
саме:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.

Перелік спортивних споруд
Спортивних споруд - усього:
Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше
Спортивне ядро з легкоатлетичними секторами, що не
входять до складу стадіону
Легкоатлетичні манежі
Площинні спортивні споруди - всього:
у т. ч. – майданчики з тренажерним обладнанням
- майданчики з нестандартним спортивним
обладнанням
- тенісні корти
- футбольні поля
- інші майданчики
Із
загальної
кількості
(з
рядка
5)
з синтетичним покриттям
Спортивні зали площею не менше 162 кв. м.
Плавальні басейни –всього:
Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не
менше 25 метрів
Велотреки
Кінноспортивні бази
Споруди зі штучним льодом
Веслувально-спортивні бази
Водноспортивні бази
Лижні бази на 100 пар лиж і більше
Інші спортивні бази всього
з них: з тренажерним обладнанням

Станом на
01.01.2018
4379
29
5
2
2318
274
37
186
150
1671
153
679
68
216
1
6
8
3
6
5
1033
420

За результатами щорічної статистичної звітності, кожного року, в місті
Києві спостерігається збільшення спортивних споруд, будуються нові спортивні
споруди, проводиться реконструкція та ремонт вже існуючих об’єктів.

Управлінню молоді та спорту підпорядковані спортивні об’єкти:
№ п/п

1.1

Назва спортивної споруди
Комунальне підприємство
«Спортивний комплекс»,
у складі якого:
Водноспортивна база

1.2

Крита льодова арена

1.

Адреса

Труханів острів,
Паркова дорога, 10

вул. Міста Шалетт, 6,
Дніпровський район

1.3

Спортивний комплекс комплексної
спортивної дитячо-юнацької школи
олімпійського «Атлет»

1.4

Велотрек

2.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс
дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг»
(реконструкція до 2019 року)
Після реконструкції

вул. Тростянецька, 60,
Дарницький район

вул. Богдана
Хмельницького, 58

вул. Райдужна, 33-а,
Дніпровський район

4.

Стадіон дитячо-юнацької спортивної школи
«Атлет»

вул. Зрошувальна, 4-а,
Дарницький район

5.

Стадіон комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи «Чемпіон»

вул. Вербицького, 23,
Дарницький район

6.

Легкоатлетичний манеж школи вищої
спортивної майстерності
(реконструкція до 2019 року)

просп. Тичини, 18,
Дніпровський район

7.

8.

Стадіон дитячо-юнацької спортивної школи
«Старт»
(орієнтовне відкриття після реконструкції
планується 27 травня 2018 року)
Басейн школи вищої спортивної
майстерності

бул. Ігоря Шамо, 10-12
(колишній бул.
Давидова, 10-12)
Дніпровський район
вул. Бастіонна, 7,
Печерський район

