
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
(ДНАББ ім. В. Г. Заболотного)

Адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 50
Тел./факс: (044) 456 01 72

Адреса електронної пошти: dnabb2004@ukr.net
Адреса веб-сторінки в Інтернеті: http:/www.dnabb.org



ДНАББ ім. В. Г. Заболотного створена як Науко-
ва бібліотека при Президії Української філії Акаде-
мії архітектури СРСР 26 березня 1944 р. (постано-
ва Ради Народних Комісарів УРСР від 26 березня 

Коротка історія бібліотеки

– галузева наукова бібліотека загальнодержавного 
значення, в якій зібрано найбагатший фонд доку-
ментів з питань архітектури, будівництва та суміж-
них галузей, є галузевим депозитарієм України літе-
ратури з питань будівництва та архітектури, виконує 
функції всеукраїнського науково-дослідного, ме-
тодичного та організаційного центру для бібліотек 
будівельної галузі та житлово-комунальної сфери, 
наукового та культурно-просвітницького центру.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 30 вересня 2015 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 416 853 пр.
Кількість користувачів (за ЄРК та віддалених) – 

13 957 осіб.
Чисельність штатних працівників – 41 особа.

1944 р. № 244, п. 4). Одним із засновників унікаль-
ного книжкового зібрання був видатний український 
учений, архітектор та громадський діяч, перший 
президент Академії архітектури УРСР Володимир 
Гнатович Заболотний.

За роки існування у зв’язку зі змінами статусу 
організацій, у підпорядкуванні яких була бібліотека, 
декілька разів змінювалися статус і назва бібліотеки:

1944 р. – Наукова бібліотекаУкраїнської філії 
Академії архітектури СРСР;

1945 – Наукова бібліотека Академії архітектури 
УРСР;

1955 р. – Наукова бібліотека Академії будівницт-
ва і архітектури УРСР;

1963 р. – Науково-технічна бібліотека НДІБВ 
Держбуду УРСР; 

1990 р. – Республіканська галузева науково-технічна 
бібліотека з будівництва і архітектури Держбуду УРСР; 

1993 р. – Державна наукова архітектурно-буді-
вельна бібліотека Держбуду УРСР; 

З 1998 р. – Державна наукова архітектурно-будівель-
на бібліотека імені В. Г. Заболотного (постанова Кабі-
нету Міністрів України від 12 жовтня 1998 р. № 1626).

Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні 
Міністерства регіонального розвитку, будівницт-
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Інформація про приміщення 
бібліотеки

Під час організації бібліотеки книжковий фонд 
зберігався у трикімнатній квартирі одного з київсь-
ких житлових будинків на вул. Великій Житомирсь-
кій. Незабаром бібліотека переїхала до Митрополи-
чого будинку, розміщеного на Софійському подвір’ї, 
де знаходилася Академія архітектури УРСР. Під 
книгосховища пристосували колишні келії з висо-
кою стелею на першому поверсі. На другому повер-
сі знаходилися читальна зала, абонемент, виставкова 
зала та кабінет директора.

Митрополичий будинок є однією з найцікавіших 
зразків цивільної кам’яної архітектури першої 
половини XVIII ст., колишньою резиденцією 
київських митрополитів. Споруджений у 1722–
1730 рр. як одноповерхова споруда з глибокими 
склепінчастими підвалами під усією будівлею (автор 
проекту невідомий). Невдовзі, імовірно архітектором 
Йоганом Шеделем, було зведено другий поверх. 

Митрополичий будинок (вул. Володимирська, 24). 
Бібліотека знаходилася тут протягом 1944–1985 рр. 1970 р.

Читальна зала бібліотеки в Митрополичому будинку. 1969 р.

ва та житлово-комунального господарства України 
(Мінрегіон України).

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного має філію, що обслу-
говує апарат Мінрегіону України.



Пізніше за проектом архітектора С. Антонова 
надбудовано мансарду. Будинок митрополита в 
плані має форму прямокутника, витягнутого по осі 
північ – південь, з двома гранчастими ризалітами 
(виступами) на східному фасаді. Напівциркульні 
вікна першого поверху, глибоко посаджені в товщу 
стіни, підкреслюють монументальність будинку. 
Вікна другого поверху прикрашені наличниками 
і трикутними фронтонами, заповненими ліпним 
орнаментом. Між фронтонами розміщено ліпні 
вінки, над якими суцільною стрічкою простягнувся 
квітковий орнамент. Споруда увінчана складними 
профільними карнизами. По вертикалі фасади 
розчленовані пілястрами. Інтер’єр приміщення 
прикрашено чудовими фресками XVIII ст.

Наслідки пожежі 1979 р., що сталася на даху Ми-
трополичого будинку, дефіцит вільного місця для 
розміщення книжкового фонду й обслуговування 
читачів спонукали адміністрацію бібліотеки, НДІ 
будівельного виробництва, якому тоді підпорядкову-
валася бібліотека, та Держбуду України вирішувати 
питання щодо нового бібліотечного приміщення. 

У 1981 р. київською проектною організацією 
«Гіпроцивільпромбуд» розроблено передпроектну 
пропозицію щодо реконструкції та пристосування 

до потреб бібліотеки корпусу № 3, двоповерхового 
будинку із цокольним поверхом і мансардою, що 
знаходився на території Софійського заповідника. У 
1982 р. керівництвом Науково-дослідного інституту 
будівельного виробництва прийнято рішення щодо 
розроблення техно-робочого проекту розміщення 
бібліотеки. Але проект не було реалізовано.

Одночасно розпочалися підготовчі роботи з 
відновлення пам’ятки цивільної архітектури – 
Гостиного двору, яка була центральною спорудою 
архітектурного ансамблю на Контрактовій площі. 
Відбудова пам’ятки проводилася під опікою Ради 

Гостиний двір (Контрактова площа, 4), 
у якому з 1985 р. до 2013 р. знаходилася бібліотека. 1994 р.



Міністрів України. У серпні 1983 р. наказом голови 
Держбуду України Геннадія Злобіна затверджено 
проект реставрації Гостиного двору, в якому 
передбачалося розміщення бібліотеки.

У червні 1985 р. бібліотека переїхала до Гостиного 
двору, а 31 серпня відбулось урочисте відкриття 
нового бібліотечного приміщення (за проектом для 
розміщення бібліотеки передбачено приміщення на 
першому поверсі та в підвалі). Бібліотека отримала 
від тодішнього голови Подільської районної у 
м. Києві державної адміністрації Івана Салія 
символічний ключ від Гостиного двору. 

Гостиний двір – це двоповерхова прямокутна в 
плані споруда з великим внутрішнім двором. У ку-
тах будівлі – чотири парадні сходи. По зовнішньому 
й внутрішньому периметрах розміщені галереї-ар-
ки. Має великі підвальні приміщення. Перекрита 
будівля двосхилим дахом. Проект виконано в кра-
щих традиціях класичного стилю. 

Будувався Гостиний двір за проектами двох ар-
хітекторів: Луїджі Руска (1808 р.) та Андрія Мелен-
ського (1833 р.). Відновлена споруда у 1980-х рр. за 
первісним проектом Луїджі Руска (автор реставра-
ції – архітектор Валентина Шевченко, пристосуван-
ня – архітектор Юрій Лосицький). У 2012 р. розпо-

Проведення наукових і культурно-просвітницьких заходів 
у читальній залі бібліотеки в Гостиному дворі. 2000-ні рр. 

Виставкова зала у приміщенні абонемента у Гостиному 
дворі. 2010 р.



чалася реконструкція будівлі, автор архітектурного 
проекту Андрій Миргородський.

Проблеми дефіциту площі бібліотеки співпали з 
реконструкцією Гостиного двору, що розпочалася 
у 2012 р. Апарат Мінрегіону розпочав пошуки ново-
го приміщення для бібліотеки. Таким приміщенням 
стала колишня їдальня видавництва «Преса Украї-
ни» (проспект Перемоги, 50) – триповерхова будівля 
з четвертим технічним поверхом і підвальним при-
міщенням. У результаті реконструкції, проведеної 
у 2013 р. (архітектор Світлана Кобзєва), добудовано 
підвал під читальною залою, в якому розміщено ча-
стину книгосховища, читальну залу, четвертий по-
верх, де розміщено частину структурних підрозділів 
бібліотеки. У новому приміщенні для діяльності бі-
бліотеки передбачено 4 книгосховища, актову залу, 
об’єднану з виставковою, бібліотечну кав’ярню, 
ігрову кімнату для дітей.

У процесі архітектурного перевтілення 
приміщення було застосовано низку оригінальних 
архітектурних, дизайнерських і технологічних рішень 
щодо організації зовнішнього вигляду, внутрішнього 
середовища та функціонального наповнення.

Внутрішній простір бібліотеки достатньо зруч-
ний і одночасно багатофункціональний, забезпечує 

Актова зала в приміщенні бібліотеки 
на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Будівля бібліотеки 
на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.



максимальну гостинність та комфортність перебу-
вання користувачів.

Фасадне рішення – триярусна будівля, де кожний 
наступний ярус зменшується до даху.

Читальна зала в приміщенні бібліотеки 
на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Абонемент у приміщенні бібліотеки 
на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
3 038,4 м2;
- наявність читальних залів – 2 (87 місць);
- наявність актової та виставкової зали – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Філія ДНАББ ім. В. Г. Заболотного функціо-
нує при Міністерстві регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства 
України в будинку колишнього Київського право-
славного релігійно-просвітницького товариства 
(1903 р., архітектор Євген Єрмаков). Будинок зве-
дено в неоросійському стилі. Останній поверх, імо-
вірно, надбудований за радянських часів.
Філія займає одну кімнату площею 40 м2.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Кав’ярня і буккроссинг 
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Відділ обробки обробки документів та організації каталогів
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Ігрова кімната
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.



Відділ бібліографічної та довідково-інформаційної роботи
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Відділ комплектування фондів 
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Відділ бібліотечних комп’ютерних технологій
у приміщенні бібліотеки на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.

Книгосховище в приміщенні бібліотеки 
на проспекті Перемоги, 50. 2015 р.
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Будинок колшнього Київського православного 
релігійно-просвітницького товариства 

на вул. Великій Житомирській, 9), у якому нині знаходиться 
Мінрегіон України та філія бібліотеки. 2011 р.

Інтер’єр філії бібліотеки
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