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ЧУГУЇВ
Передумови
Місто Чугуїв розташоване на великій території,
яка складається з віддалених умовних мікрорайонів.
Один з них – мікрорайон «Заводський» - знаходиться
поруч з заводом паливної апаратури. Тут розміщено три гуртожитки, два будинки малосімейного типу,
приватний сектор старої та нової забудови.
У цьому мікрорайоні проживають багато дітей
різного віку, але немає жодного спортивного або дитячого майданчика.

Зона
спортивного відпочинку
«КРЕНЧ»
Нововведення
Місцеві жителі вирішили об’єднатися та створити зону спортивного відпочинку, де діти зможуть грати, а підлітки та дорослі – відпочивати,
займатися спортом і фізичною культурою.
Ініціативна група жителів мікрорайону за підтримки міської влади розробила проект, який був
поданий від міста Чугуєва на обласний конкурс
міні-проектів розвитку територіальних громад
«Разом у майбутнє» та здобув перемогу.
Проект «Зона спортивного відпочинку
«КРЕНЧ» (створення ігрового та спортивних майданчиків на території біля колишнього заводу
ЧЗТА»)
Мета міні-проекту
Створити умови для оздоровлення, культурного сімейного відпочинку всіх верств населення
мікрорайону шляхом благоустрою зони спортивного відпочинку в умовному мікрорайоні «Заводський» біля заводу ТОВ «ЧЗПА».
Завдання міні-проекту:
- обладнання спортивного та ігрового майданчиків для сімейного відпочинку всіх категорій
населення мікрорайону;
- об’єднання зусиль членів громади умов-
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ного мікрорайону з залученням виконавчого
комітету Чугуївської міської ради та депутатів Чугуївської міської ради для вирішення питань оздоровлення та розвитку спорту в місті;
- проведення PR-компанії щодо висвітлення
заходів проекту.
Реалізація проекту розпочалася з прибирання території, на якій заплановано створення зони
«КРЕНЧ». Було проведено кілька екологічних суботників, у яких взяли участь як дорослі, так і діти,
що проживають у мікрорайоні.
Протягом 2013 року буде встановлено огорожу (металеві стовпи з сіткою). Роботи, пов’язані
з монтуванням огорожі члени ініціативної групи
виконують самостійно, а стовпи забезпечує партнер проекту ТОВ «ЧЗПА».
На території зони спортивного відпочинку
буде обладнано гральну зону для дітей, зону відпочинку для дорослих, майданчик для гри у мініфутбол, поля для баскетболу та волейболу, встановлено тренажери.
Ініціатори проекту планують встановити таблички з проханням до відвідувачів зони відпочинку зберігати чистоту і попередженням, що
територія знаходиться під постійним наглядом
жителів мікрорайону.

Проект реалізується на умовах спільного фінансування: кошти обласного бюджету - 24,56
тис. грн., кошти міського бюджету - 17.96 тис.
грн., кошти партнерів - 6,61 тис. грн.

Очікувані результати
В результаті реалізації заходів проекту щодо
створення зони спортивного відпочинку «КРЕНЧ»
жителі мікрорайону отримають можливість комфортно та приємно відпочивати неподалік від місця проживання. Завдяки участі у спортивних іграх
та заняттям спортом покращиться стан здоров’я
та самопочуття як дітей, так і дорослих. На території зони відпочинку можна буде проводити різноманітні спортивні та культурні заходи для місцевої
громади.
Загалом реалізація Проекту сприятиме популяризації здорового способу життя як серед дорослих, так і серед підростаючого покоління.

Інформація для контактів
Виконком Чугуївської міської ради
вул. Карла Либкнехта, 35а
м. Чугуїв, Харківська область, 63503
тел/факс 5746-2 23 05
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