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Комунальне підприємство «Спортивно – оздоровчий комплекс «ЗЕВС» 

Дергачівської міської ради Харківської області було створено рішенням IX сесії  

VIII скликання Дергачівської міської ради від 23 лютого 2021 року.                                 

До складу КП «Спортивно-оздоровчий комплекс “ЗЕВС”» входить стадіон 

«Авангард» та Фізкультурно – оздоровчий комплекс. За цей час «ЗЕВС» встиг 

стати базою для багатьох спортивних заходів та тренувань. На стадіоні  

тренуються команди ДЮСШ освіти, проходять футбольні матчі  та змагання 

різних рівнів, проводяться тренування з пляжного волейболу, відбуваються 

визначні свята, стадіон є центром активного відпочинку дорослих та дітей. 

На базі ФОКу, який почав працювати з 27 червня 2021 року, проходять 

тренування з боксу, волейболу, баскетболу, футзалу. Завдяки тісній співпраці з 

Обласною федерацією хортингу,  проходять тренування з кікбоксингу та 

змішаних єдиноборств.  Працює тренажерна зала, проходять тренування зі 

спортивних танців та армерстлінгу. 

КП «ЗЕВС» встигло вже прийняти на своїй базі Чемпіонат України з 

пауерліфтингу та жиму штанги лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та 

багатоповторного жиму (до 200 учасників), турнір Харківської області з 

«Козацького двобою» (600 учасників), товариські матчі, турніри ДЮСШ освіти 

з футзалу, змагання між учнями ліцеїв COOL GAMES, Чемпіонат з черлідингу 

та спортивних танців (200 учасників), турніри з баскетболу та волейболу. 

Вихованці секцій, що тенуються на базі «ЗЕВС» встигли стати 

переможцями турніру з боксу у м. Люботин, переможцями у командному заліку 

з армрестлінгу м. Харків, переможцями зі streetball, з кікбоксингу, змішаних 

єдиноборств, волейболу та пляжного волейболу, спортивних танців. 

Завдяки Програмі підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Спортивно – оздоровчий комплекс «ЗЕВС» Дергачівської міської ради 

Харківської області на 2021 рік, яка була затверджена рішенням XIV сесії 

Дергачівської міської ради VIII скликання від 29 червня 2021 року № 947-4 у 

новій редакції  було реалізовано заходи у сумі 1 133 009, 11 грн.  

На заробітну плату було витрачено 659 721 грн., (директор, головний 

бухгалтер, завідувач господарством та тренер, три працівника по трудових 

угодах), оплату послуг 9 593,40 грн., (генерація ключа та охоронна сигналізація), 

теплопостачання 250 000, 00 грн., електроенергія 52 602, 31 грн., придбання 

обладнання та інвентарю 161 092,40 грн. (інвентар для занять у тренажерній залі, 

канцелярські та господарчі товари, заміна стільців на стадіоні та косметичний 

ремонт трибуни на стадіоні «Авангард», придбання м’ячів футбольних, 

волейбольних та баскетбольних, придбання професійних баскетбольних кілець 

та корзини для м’ячів, придбання тримеру та комплектуючих для покосу трави). 

Від 29 червня на XIV сесії VIII скликання було затверджено положення про 

платні послуги,  які надаються КП СОК «ЗЕВС» Дергачівської міської ради з 

тарифами на послуги стадіону «Авангард» та 27 липня 2021 року рішення XV 



сесії VIII скликання про внесення доповнень до Положення про платні послуги, 

які надаються КП СОК «ЗЕВС» Дергачівської міської ради з тарифами на 

послуги Фізкультурно – оздоровчого комплексу.  

Завдяки співпраці з Терцентором «Берегиня» люди похилого віку можуть 

безкоштовно відвідувати ФОК під наглядом тренера - реабілітолога займатися 

на тренажерах та гімнастикою. 

Також 5 жовтня 2021 року було укладено тристоронній договір про 

співробітництво між Дергачівським міським головою Задоренком Вячеславом, 

в.о. директора КЗ «Дергачівський ліцей № 2»  Гаплєвською Інною та директором 

КП СОК «Зевс» Гилуном Віктором про надання можливості проводити уроки 

фізичної культури для учнів основної та старшої ланки Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей № 2» на базі ФОКу.  
 

 


