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Назва проекту:
Спортивний комплекс «Олімпієць»

Цілі проекту:
1. Збереження архітектурної пам’ятки.
2. Створення потужного центру обласного рівня, який вирішить комплекс проблем, 
пов’язаних з відсутністю спортивної бази для підготовки спортсменів обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
3. Створення умов для занять фізичною культурою та спортом відділення ДЮСШ з 
боксу.
4. Створення умов для проведення в м. Чернігові обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту -  боксу, 
вільної боротьби, дзюдо, самбо та інших, що сприятиме розвитку фізичної культури 
та спорту вищих досягнень.
5. Надання можливості спортсменам, членам національних збірних команд України 
готуватися до змагань міжнародного рівня - Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та 
Європи на місці, не виїжджаючи на інші бази підготовки.
6. Створення умов для створення олімпійського куточка, олімпійської виставки.

Територія, на яку проект матиме вплив:
Місто Чернігів і Чернігівська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
Більше 100 тисяч осіб м. Чернігова та Чернігівської області.
Отримувачами вигод від реалізації проекту будуть всі соціальні групи населення 
незалежно від статі і соціального статусу.

Підстава для ідеї проекту:
Для організації фізкультурно-оздоровчої роботи та розвитку спорту вищих 

досягнень в області працюють 52 ДЮСШ (дитячо -  юнацькі спортивні школи),
2 школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ та ШВСМ з ігрових видів спорту),
3 центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (обласний та 2 міських в 
містах Чернігів та Ніжин), центр інвалідного спорту «Інваспорт», 2 бази 
олімпійської підготовки (з біатлону та важкої атлетики). В області розвивається 77 
видів спорту (27 олімпійських). Різними видами спорту у спортивних школах, 
секціях, клубах систематично займаються 24,6 тис. осіб. Спортивною, фізкультурно- 
оздоровчою і реабілітаційною роботою охоплено 87,2 тис. осіб. Систематичними 
заняттями у спортивних школах охоплено 15,8 % дітей і учнівської молоді віком 6- 
18 років.

Протягом 2015 року спортсменами області на чемпіонатах світу і Європи, 
інших міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків завойовано 68 
медалей (49 з олімпійських видів спорту), з яких 18 золоті (12 з олімпійських видів).



На чемпіонатах України з олімпійських видів спорту спортсменами області 
завойовано 377 медалей з 19 видів спорту з яких 164 золотих.

До складу збірних команд України із 38 видів спорту входять 195 
представників Чернігівщини (111 з олімпійських видів).

Для занять фізичною культурою і спортом функціонують 26 стадіонів, 
411 спортзалів, 3 критих 25-ти метрових плавальних басейни, 942 спортивних 
майданчики (з них 33 з синтетичним покриттям), 760 футбольних полів, 
41 фізкультурно-оздоровчий центр, 7 лижних, 4 веслувальні та 1 кінно-спортивна 
база, 109 стрілецьких тирів та 124 тренажерних зали. В області розвивається 74 види 
спорту, працюють 1906 штатних спортивних працівників.

Незважаючи на високі спортивні показники, на жаль, в обласному центрі 
НЕМАЄ жодного спортивного об’єкту, підпорядкованого Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Головною проблемою фізкультурно-спортивної галузі в області залишається 
недостатня забезпеченість спортивними спорудами для навчально-тренувальної 
роботи спортивних шкіл і проведення спортивно-масових заходів усіх рівнів.

Обмежені ресурси обласного і місцевих бюджетів виключають можливість 
будівництва в області капітальних спортивних споруд великих розмірів власними 
силами без залучення додаткових асигнувань.

Зміст пропозицій:
Проект реконструкції кінотеатру ім. Щорса під спортивний комплекс дає змогу 
отримати спортивний об’єкт не лише для спортивної громадськості, а й для жителів 
області, використовуючи його для проведення навчально-тренувальної роботи 
відділень ДЮСШ, організацію та проведення чемпіонатів області, чемпіонатів 
України з більше ніж 15 видів спорту, можливості розміщення на базі комплексу 
адміністративного персоналу обласної Комплексної ДЮСШ.
Розробити і реалізувати проект реконструкції приміщень кінотеатру ім. Щорса, 
метою якого передбачити:
1. Створення в Блакитному залі повноцінного залу боксу з встановленим мобільним 
рингом, необхідним освітленням, місцями для глядачів, місцями для розміщення 
тренерського та суддівського персоналу.
2. Створення в Червоному залі повноцінного залу для ігрових видів спорту -  
волейболу жіночого, чоловічого і пляжного, баскетболу, для художньої гімнастики з 
глядацькими місцями, місцями для розміщення тренерського та суддівського 
персоналу.
2. Розміщення на першому поверсі адміністративного персоналу обласної 
Комплексної ДЮСШ.
3. Створення в підвальному приміщенні необхідних технічних приміщень.
4. Створення на другому поверсі в Круглому залі Конференц-залу, оснащеного 
сучасною мультимедійною апаратурою для проведення конференцій, прес- 
конференцій, зустрічей з провідними спортсменами, проведення майстер -  класів, 
диспутів, показів кіно.
6. Створення умов для розміщення в фойє на 1 і 2 поверхах постійно діючих 
олімпійських куточків, олімпійської виставки, можливо музею олімпійської слави 
Чернігівщини.



Очікувані результати:
Реконструкція к/т ім. Щорса, з метою створення на його базі спортивного 

комплексу «Олімпієць», і передача його в підпорядкування Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту ОДА дасть наступні результати:
1. Збереження від руйнування і відновлення пам’ятки архітектури;
2. Створення потужного центру обласного рівня, який вирішить комплекс проблем, 
пов’язаних з відсутністю спортивної бази для підготовки спортсменів обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
3. Створення та забезпечення комфортних і безпечних умов для занять фізичною 
культурою та спортом дітей, молоді та дорослих.
4. Створення умов для проведення в м. Чернігові обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту -  боксу, 
вільної боротьби, дзюдо, самбо та інших, що сприятиме розвитку фізичної культури 
та спорту вищих досягнень.
5. Надання можливості та створення умов для розвитку спортсменам, членам 
національних збірних команд України готуватися до змагань міжнародного рівня - 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи на місці, не виїжджаючи на інші 
бази підготовки.
6. Створення умов для створення олімпійського куточка, олімпійської виставки.
7. Оптимізація структури і витрат обласного бюджету на утримання ДЮСШ.

План дій по реалізації проекту:
1. Розробити проект реконструкції кінотеатру ім. Щорса.
2. Здійснити реконструкцію приміщень кінотеатру ім. Щорса.
3. Облаштувати зали для занять видами спорту та проведення заходів.
4. Перевести відділення видів спорту в приміщення комплексу.

Період виконання проекту: травень 2016 р. -  травень 2018 р.

Орієнтовна вартість 2016 2017 2018 Разом
проекту, тис. грн. 500,00 3500,00 3000,0 7000,00

Джерела Залучені кошти -  (обласна та міські федерації боксу готові
фінансування: взяти на себе повне фінансування переобладнання

блакитного залу під зал боксу), обласний бюджет, 
державний бюджет, державно -  приватне партнерство.

Учасники реалізації Проектні організації Чернігова, будівельні організації 
проекту: Чернігова, Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА,

федерації з видів спорту, громадські організації, благодійні 
фонди, спонсори з бізнес середовища, роботодавці 
Чернігівщини.

Директор Департаменту 
сім’ї, молоді та спорту ОДА Н.П. Лемеш


