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ЛЬОДОВА АРЕНА ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄ
Минулорічна зима запам’яталась не лише снігопадами й морозами, а й тим, що у Білій Церкві
з’явилася нова спортивна споруда зі штучним
льодом – Льодова арена «Білий Барс». На її базі запрацювала ДЮСШ, проводив тренування і серйозні
матчі хокейний клуб «Білий Барс», а тисячі білоцерківців мали змогу насолоджуватися родинним
катанням на ковзанах.

У травні 2013 року робота Льодової
арени була тимчасово зупинена у
зв’язку з виробничою необхідністю,
пов’язаною із профілактичними роботами, які можна виконати лише
у літній період. Зокрема, введення в
експлуатацію третього компресора
та встановлення теплообмінників
у глядацькій частині арени. Крім
того, варто було простежити, як
відпрацювало нове обладнання. А
паралельно потрібно було завершити
процедуру передачі спортивної споруди зі штучним льодом із державної
до комунальної власності.
Отож у листопаді 2012 року, ще до
відкриття Льодової арени, на сесії
Білоцерківської міської ради було
прийнято рішення про надання згоди
на прийняття в комунальну власність спортивної споруди зі штучним
льодом. Це передбачено державною
програмою «Хокей України»: об’єкт
споруджується державним коштом,
а після здачі в експлуатацію утримується за рахунок місцевої громади.
У цьому ж рішенні було зазначено,
що балансоутримувачем Льодової
арени є Комунальний заклад БМР
«Льодовий стадіон».
У травні 2013 року вийшло Розпорядження Кабінету Міністрів України
про передачу в комунальну власність
Білоцерківської міської ради Льодової арени з умовами не змінювати
цільового призначення спортивної
споруди і не передавати її у приватну власність. Згідно із Законом про
передачу державної власності у комунальну це Розпорядження було погоджено з декількома профільними
міністерствами – Міністерством юстиції, Міністерством регіонального
розвитку, Міністерством інфраструктури України, Фондом державного
майна тощо.
Потім рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
була створена відповідна комісія, до
якої ввійшли представники відділу
фізкультури і спорту, фінансового
управління, будівельної організаціїпідрядника та керівництво арени.
Ними перевірено документи й наявність майна, обладнання та підписано акт приймання-передачі Льодової
арени з державної в комунальну

власність.
23 липня на засіданні виконкому було затверджено цей акт
приймання-передачі спортивної
споруди зі штучним льодом по вулиці Молодіжній, 36 в комунальну
власність територіальної громади
м. Білої Церкви.
А на початку липня на позачерговій сесії міської ради депутати прийняли рішення виділити з місцевого
бюджету 150 тис. гривень. Таке ж
рішення про виділення 150 тис. грн
прийняло правління Благодійного
фонду Костянтина Єфименка. Отож
300 тис. грн має наразі Льодова арена на заморозку льоду та заробітну
плату працівникам закладу.
Уже з 5 серпня Льодова арена запрацювала у звичному для неї режимі:
розпочалися тренування вихованців
відділень хокею та фігурного катання ДЮСШ «Білий Барс», активізувалися хокеїсти-аматори, приїхали на
збори юні хокеїсти київського клубу
«Сокіл», з 19 серпня приступив до тренувань хокейний клуб «Білий Барс»
і, звичайно, щовечора приходять шанувальники родинного катання, а це
здебільшого молоді сім’ї, юнаки й дівчата, які навіть улітку не зраджують
улюбленому катанню на ковзанах.

В’ячеслав Веред, директор КЗ БМР
«Льодовий стадіон»:
- Як і планувалося, 5 серпня Льодова арена відчинила свої двері для
вихованців ДЮСШ «Білий Барс»,
хокеїстів-аматорів, а також для всіх,
хто полюбляє катання на ковзанах.

Отож навіть за температури +30°C
запрошую на родинні катання, щоб
спекотного літа відчути смак прохолоди й отримати нові температурні
й емоційно піднесені враження.
Прикро, що навколо цієї зовсім
робочої ситуації виникло свого часу
чимало негативних припущень
та брудних інсинуацій. Як бачимо,
арену не закрили, навпаки – разом
із міською радою, депутатським
корпусом, Благодійним фондом
Костянтина Єфименка ми шукаємо
раціональні шляхи утримання цього
об’єкта та розвитку зимових видів
спорту в місті.
Дуже приємно зустрічати зараз
вихованців ДЮСШ «Білий Барс», які
повертаються до планового розкладу
тренувань: вони радіють, адже скучили за улюбленим хокеєм. Нині в
школі 320 юних спортсменів, з якими
працюють поки що три тренери. З
вересня плануємо взяти на роботу
ще одного тренера з хокею. А всіх
дітей, які мріють займатися хокеєм
і фігурним катання, запрошуємо з
нового навчального року на тренування.

Володя Джегур, 8 років, хокеєм
займається з грудня 2012 р.:
- Сьогодні так радісно, бо я прийшов на перше після канікул тренування на льоду. Вранці сказав татові:
«Я так скучив за хокеєм, що зараз
вибухну від радості, адже сьогодні
знову можна взути ковзани!». Хокей – це сила, міць і мужність. Наша
команда буде перемагати всіх, бо

ми тренуємося, уважно стежимо за
шайбою, слухаємо нашого тренера.

Михайлик Зінченко, 5 років, хокеєм займається з лютого 2013 р:
- Я хотів, щоб на сьогоднішньому
тренуванні було більше вправ, але
тренер запропонував гру в хокей. Це
було класно! Я забив 7 шайб! Зі мною
кожного разу приходять на Льодову
арену мама і маленька сестричка.
Вона вже також закохана в хокей,
але ж це зовсім не дівчача гра. Тому
Катруся займатиметься фігурним
катанням - залишилося дочекатися,
коли їй виповниться 3 роки. А поки
що сестричка вболіває по-дівчачому
за «Білий Барс».
А мама Тетяна додає: «Цього літа ми
їздили до дідуся в Республіку Мордовію до міста Рузаївки, де є хокейний
клуб «Рузбарс». Ми відвідали їхню
льодову арену й похвалилися, що
також займаємося хокеєм і в Білій
Церкві є команда «Білий Барс». Там
були здивовані, побачивши такого
маленького хокеїста. Звичайно,
другого Харламова ми навряд чи виховаємо, але впевненим у собі, у власних силах мужчиною мій син зросте
обов’язково. Я знаю, що Михайлик,
займаючись хокеєм, навчиться
по-справжньому дружити, буде дисциплінованим, відповідальним і
фізично загартованим».

