ПУЛЬС ФСТ. «ДИНАМО»

БАЗИ ЗБЕРІГАТИ
І РОБИТИ ДОСТУПНИМИ!
Останнім часом у нашій країні зведенню спортивних
споруд приділяється дедалі більше уваги. Це дуже
відрадно! У фізкультурно-спортивних товариствах
України опікуються своїми спортивними базами давно
і наполегливо. І, незважаючи на всілякі труднощі,
успішно їх розвивають!
им живуть спортивні бази
сьогодні і чому ми за них
постійно переживаємо? говорить перший заступник го
лови ФСТ «Динамо» Віктор Корж.
- Нещодавно рішенням Кабінету
Міністрів низці спортивних
об'єктів було присвоєно статус
баз олімпійської підготовки, ми
цей факт дуже вітаємо!
База олімпійської підготовки
- це основа, не лише невід'ємна
і обов'язкова умова підготовки
олімпійця, а й необхідна складо
ва для підготовки олімпійського
резерву. Тому що тренуватися
на примітивному майданчику,
а потім брати участь у міжнарод
них змаганнях, неможливо.
Дитина має приходити на хоро
шу якісну споруду. У таких від
мінно обладнаних комплексах
має займатися і особовий склад
правоохоронців.
Отже, створення мережі олім
пійських баз надзвичайно важ
ливе. І таких баз уже є чимало,
утому числі і динамівських.
Сьогодні в нашому товаристві
працює 220 навчально-трену
вальних баз - великих і малень
ких, 18 баз олімпійської підго
товки. Майже у кожної з них
непроста доля і своя істо
рія. Наприклад, харківський
стадіон «Динамо». Цю базу олім
пійської підготовки влада міста
протягом семи років намагалася
забрати в комунальну власність
для цілей, мало пов'язаних
з розвитком спорту. Сьогодні
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стадіон з усіх боків забудова
ний житловими будинками, че
рез нього намагалися проклада
ти тепломережі, кабелі, встанов
лювати високовольтні лінії. Тоб
то стадіон був практично при
речений, незважаючи на те,
що там тренуються більше 1000
дітей і 18 кандидатів на участь

в Олімпійських іграх, займається
особовий склад правоохорон
ців. А у поточний ремонт всіх
спортивних об'єктів бази було
вкладено понад 20 млн грн.
Проте двічі сесія харківської
міської ради без нашої згоди
ухвалювала рішення про при
йом цього спорткомплексу в ко
мунальну власність, що є юри
дичним нонсенсом, абсурдом
і причиною наших вкрай напру
жених відносин.
Це один із прикладів, чому ми
так хвилюємося за долю наших
спортивних споруд і так багато
про них говоримо останнім
часом. Постанови Кабінету
Міністрів, які регламентують
їхню діяльність, через зміни
в законодавстві ухвалювали
в різні часи. Коли прийшло

усвідомлення, що існування
баз олімпійської підготовки
необхідне, і цей статус має
бути визначений, з'явилася одна
відповідна постанова. Коли
стало зрозуміло, що бази потре
бують держдотацій, народилася
постанова, яка дозволяє вико
ристовувати кошти Держбюд-

тупними, а також розширяти
їхню географію. І ми постійно це
робимо!
Наприклад, у Харкові запла
нували знести тир 1932 року
побудови, який цілком від
працював свій ресурс, і занедба
ний городковий майданчик.
Знайшли інвесторів, котрі збуду
ють там два палаци спорту,
здійснили капітальні ремонти
харківського манежу 1927 року
побудови, Житомирського Па
лацу спорту і стрілецького комп
лексу та ін.
З кожним роком міжнародні
вимоги у видах спорту усклад
нюються, з'являються нові при
строї. Наприклад, у сучасному
п'ятиборстві, яке перейшло
на електронну стрільбу. Ни
нішнього року на закупівлю
комплексів для тренувань і зма
гань з цього виду спорту, без
яких сьогодні прогрес просто
неможливий, заплановано виді
лити близько 3 млн грн.
Підтримку на придбання елек
тронного обладнання і частко
вий ремонт кінно-спортивної

жету на їх підтримку. І коли
в певний момент була втраче
на пільга на земельний податок,
з'явилася остання постанова,
яка таку пільгу надає. Якщо не
обхідно
добитися
якогось
дозволу по одній базі, треба
працювати з трьома постано
вами й отримати візи в чотирьох

міністерствах! На наш погляд,
поява єдиної постанови, яка по
вністю охопила би всі аспекти
функціонування баз, значно
спростила би життя господарям
і користувачам.
Безумовно, спортивні бази
необхідно зберігати, захищати,
розвивати і створювати дос-

бази виділила держава через
Міністерство внутрішніх справ,
за що ми дуже вдячні.
Сьогодні кілька динамівських
об'єктів мають статус баз олім
пійської підготовки і дуже плід
но працюють. Одна з них - Він
ницька база зі стрільби і веслу
вання на байдарках і каное.
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