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Георгій Олександрович Лєбєдєв народився 20 лютого 1913 р. в с. Яковлевське Іванівської
області (Росія). У 1940 р. закінчив архітектурний факультет Київського державного художнього
інституту, де студіювався у В.Заболотного та В.Кричевського, після закінчення одержав
спеціальність архітектор-художник. Пройшов Велику Вітчизняну війну офіцером-
політпрацівником, отримавши звання капітана. Служив у політвідділах 40-ї, 47-ї армій і в
Політуправлінні 1-го Білоруського фронту. Нагороджений двома орденами Вітчизняної війни 2-
го ступеня, медалі «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За воинскую доблесть», в
зв’язку з 40-річчям Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні та ін.. 
Після війни працював в Академії архітектури УРСР (1946-1958 рр.), де займав посади вченого

секретаря наукової ради, керівника сектора радянської архітектури. Потім працював на посаді
завідуючого редакцією будівництва, архітектури і техніки головної редакції Української
Радянської Енциклопедії (УРЕ). Після повернення до праці в Науково-дослідному інституту
теорії, історії і перспективних проблем радянської архітектури, обійняв посаду керівника
сектора наукової інформації, а з 1984 р. – завідуючого сектором історії архітектури УРСР
КиївНДІТІ. Є одним із авторів та учасників фундаментальних наукових праць, серед яких
«Нариси історії архітектури України», «Архітектура Криму», «Архітектура України за 40 років»,  
«Історія українського мистецтва», «УРЕ» та ін. 
Особистий доробок архітектора-мистецтвознавця складає понад 120 статей, присвячених

історії, практики архітектури, досліджував життя та творчість українських художників та
архітекторів, а саме О.М.Вербицького, О.М.Бекетова, В.К.Троценка, П.Ф.Альошина, художників
Кричевських та багатьох інших. Цікавився проблемами українського національного стилю в
сучасній архітектурі, періодизації історії архітектури в Україні, своєрідності та автентичності
національного напрямку в будівництві, збереженості історичної забудови Києва тощо. Окрім
дослідження архітектури, Георгій Олександрович був відомий як митець, спадок якого
нараховує понад 700 акварелей та малюнків, манера написання яких складалася під впливом
В.Кричевського. Помер Г.О.Лєбєдєв 10 листопада 2003 р.

До ЦДАМЛМ України матеріали особового фонду Г.О.Лєбєдєва були передані власноруч
фондоутворювачем у 1982-1983 рр. На превеликий жаль, жодного документу, який би торкався
особи Георгія Олександровича, його приватного або родинного життя, жодної світлини, 
приватного листування – передано не було. 



Художні роботи Г.О.Лєбєдєва з музейної колекції ЦДАМЛМ України

Київ. Монастирська церква. Пап., акв., 1974 р.



Косів. Музей. Гуцульске житло. Пап., акв., 1974 р.



Київ. Ранок. Пап., акв., 1974 р.



Юрмала. Берези біля моря. Пап., акв., 1979 р.



Рига. Човен на річці
Даугава. Пап., акв., 1979 р.



Галявина у с. Нехворощ (Черкащина). Пап., акв., 1980 р.



Кисловодськ. Берези та гори. Пап., акв., 1981 р.



Київ. Світло і тінь. Микільська
лікарняна церква Києво-Печерської
лаври. ХVI ст. Пап., акв.,1981 р.



Річка Рось. На світанку. Пап., акв., 1982 р.



Київ. Біля старого русла Дніпра. Пап., акв., 1990 р.



Київ. Ресторан «Млин». Пап., акв., 1991 р.



Київ. Трапезна Михайлівського
монастиря. Пап., акв., 1991 р.



Київ. Тихий Дніпро. Пап., акв., 1995 р.



Київ. Осінь. Пап., акв., 1995 р.



Каталог персональної художньої виставки

ЦДАМЛМ України,
ф. 1042, оп. 1, од. зб. 55



Лебедєв Г.А. Истоки регионального
своеобразия. Авториз. маш. з ред. 
правкою.  1991 р. ЦДАМЛМ України, 
ф. 981, оп. 1, од. Зб. 636, арк. 35-42

Статті Г.О.Лєбєдєва

Надрук. в журн. “Строительство и
архитектура”, 1977, № 5. ЦДАМЛМ України, 

ф. 1063, оп. 1, од. зб. 81, арк. 4 зв.-7



Листи Г.О.Лєбєдєва до Я.А.Штейнберга, 
1977-1978 рр.  ЦДАМЛМ України, ф. 1063, 
оп. 1, од. зб. 69.

Листування Г.О.Лєбєдєва



Листи Г.О.Лєбєдєва до Я.П.Затенацького. 1974-1981 рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 1125, ооп. 1, од. зб. 152



Документи до дисертацій Г.О.Лєбєдєва з фондів ЦДАМЛМ України

ф. 990, оп. 1, од.зб. 1126, 
арк. 104

ф. 1042, оп. 1, од.зб. 1, арк. 297

ф. 990, оп. 1, од.зб. 770, арк. 1



Роботи та лист архітектора
Павла Федоровича Альошина. 

1910-1965 рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 1042, оп. 1, од. зб. 57



Роботи архітектора
Олексія Миколайовича Бекетова. 1900-1965 рр.

ЦДАМЛМ України, ф. 1042, оп. 1, од. зб. 58



Роботи архітектора
Олексія Матвійовича Вербицького. 

1917-1965 рр. ЦДАМЛМ України,
ф. 1042, оп. 1, од. зб. 61



Роботи архітектора Віктора Карповича Троценка. 1913-1927 рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 1042, оп. 1, од. зб. 95



Електронна виставка підготовлена головним науковим співробітником
сектора виставкової та просвітньої роботи відділу використання
інформації документів, канд. іст. наук Сукало А.М.

під загальним керівництвом начальника відділу Шепелюка В.М.
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