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Необхідність внесення змін у додатки 1, 2, 3 до обласної цільової
Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі – Програма) обумовлена вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 382 «Про внесення
змін у додатки 1–3 до Державної цільової програми підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (далі –
Державна цільова програма).
Проект Програми розроблений на підставі:
- приведених у відповідність вимог Додатка 2 до Державної цільової
програми завдань, заходів та показників;
- міської цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої
рішенням Харківської міської ради від 23.06.2010 №180/10 зі змінами,
внесеними рішенням Харківської міської ради від 06.08.2011 № 368/11;
- пропозицій управлінь облдержадміністрації, територіальних органів
міністерств та інші центральні органів виконавчої влади України в
Харківській області, обласних організацій, підприємств і установ.
Запропонований проект Програми передбачає посилення спрямованості
фінансування для завершення робіт із підготовки в 2011-2012 роках
інфраструктури міста Харкова та області до «Євро-2012» з урахуванням
затверджених на 2011 рік обласного та Харківського міського бюджетів і
програми економічного та соціального розвитку регіону.
Виконання 22 завдань Програми передбачає реалізацію 414 заходів,
проти 410 по відношенню до діючої Програми.
Проект редакції Програми по відношенню до діючої передбачає
зменшення загального обсягу фінансування завдань з 12053,78 млн.грн. до
8851,02 млн.грн., або на 3202,76 млн.грн., що пов’язано з скороченням
фінансування за рахунок:
державного бюджету України на 2241,87 млн.грн., з
5623,38 млн.грн. до 3381,51 млн.грн;
міського бюджету м.Харкова на 1187,43 млн.грн., з 3061,14 млн.грн.
до 1873,71 млн.грн.
Збільшення фінансування відбулося за рахунок:
обласного бюджету Харківської області на 36,18 млн.грн., з
164,02 млн.грн. до 200,2 млн.грн.;
інших джерел на 190,36 млн.грн., з 3205,24 млн.грн. до
3395,6 млн.грн.
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Коригування обсягів фінансування з бюджетів різних рівнів та інших
джерел обумовлено уточненням кількості заходів додатка 2 до Програми,
реальними показниками затверджених проектів і титулів будов об’єктів
інфраструктури «Євро-2012» Харківської області.
Проект Програми відповідає вимогам Державної цільової програми і
стосуються таких завдань.
Завдання 1

Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів
для проведення матчів фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат)

Відповідно до затвердженого 06.04.2011 титулу перехідної будови на
2011 рік із реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства
«Обласний спортивний комплекс «Металіст» у цьому році роботи будуть
завершені. У 2011 році для завершення робіт передбачено освоїти
133,63 млн.грн. з яких надійшло та освоєно – 94,41 млн.грн. (державний
бюджет – 30,7 млн.грн., міський бюджет м. Харкова – 6,5 млн.грн., кошти
інвестора – 57,21 млн.грн.) Після введення в експлуатацію об’єкт
відповідатиме вимогам УЄФА для проведення групових матчів чемпіонату.
Роботи з підготовки спортивного комплексу виконуються за рахунок
коштів державного, місцевих бюджетів та інвестора – компанії DCH.
Завдання 2

Будівництво нових, реконструкція та дооснащення
діючих тренувальних баз для забезпечення
тренувань команд-учасниць чемпіонату

Для забезпечення умов тренувального процесу учасникам чемпіонату
буде надана можливість використовувати:
тренувальний центр цілісного майнового комплексу футбольної
навчально-тренувальної бази ТОВ «Металіст Холдинг» (Харківський район,
с-ще Високий, вул. Футбольна, 2), виконання робіт фінансує інвестор (ТОВ
"Металіст Холдинг"). Вартість – 134,54 млн.грн.;
тренувальну базу дитячого лікувально-оздоровчого центру
«Сонячний» Південної залізниці (м. Харків, Бєлгородське шосе,
с-ще П’ятихатки), виконання робіт фінансує СТГО «Південна залізниця».
Вартість – 98,5 млн.грн.;
стадіон «Олімпік» Харківського державного вищого училища
фізичної культури № 1 (м. Харків, просп. Академіка Курчатова, 1),
виконання робіт планується здійснювати за рахунок коштів місцевих
бюджетів. Вартість – 5,0 млн.грн.;
стадіон Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» (м. Харків, вул. Динамівська, 3), виконання робіт
фінансує інвестор (ВАТ "ФК "Металіст"). Вартість – 5,0 млн.грн.;
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стадіон «Ворскла» ім. О. Будовського на базі ресторанноготельного комплексу «Палаццо» (м. Полтава, вул. Гоголя, 33).
Підготовка тренувальних баз і центрів для команд-учасниць
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу буде завершена,
згідно з вимогами УЄФА, у IV кварталі 2011 року.
Завдання 3 Проектування, будівництво, реконструкція і ремонт
аеропортів
Роботи з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків»
фінансуються і проводяться в двох напрямах: реконструкція і будівництво
аеродромного комплексу (фінансується з державного бюджету),
реконструкція і будівництво аеровокзального комплексу (фінансується
інвестором – ТОВ «Нью Системс АМ»).
Аеродромний комплекс
3агальний кошторис реконструкції аеродромного комплексу складає
1299,94 млн.грн. З початку реконструкції з державного бюджету
профінансовано виконання робіт на суму 881,34 млн.грн., у т.ч. у 2011 році –
562,4 млн. грн. Загалом на об’єкті виконано 70% робіт від затвердженого
графіка.
Генеральний підрядник - ТОВ «Мікол» (м.Київ), згідно з графіками
робіт закінчить будівництво аеродромно-диспетчерської вежі в цьому році.
Загальний кошторис, відповідно до проекту та комплексного висновку
держекспертизи, складає 97,43 млн.грн., із них: державний бюджет –
25,0 млн.грн, кошти ДП ОПР «Украерорух» - 72,43 млн.грн.
Аеровокзальний комплекс
Реконструкція існуючого, будівництво нового та монтаж тимчасового
терміналів виконуються за рахунок коштів інвестора ТОВ «Нью системс
АМ». Прогнозний обсяг інвестицій - 665,2 млн.грн., із них 598,9 млн.грн. –
будівництво нового терміналу, 24,6 млн.грн. – реконструкція існуючого
терміналу, 41,7 млн.грн. заплановано на спорудження тимчасового
терміналу.
Завершення всіх робіт по аеровокзальному комплексу заплановано на
грудень 2011 року.
Завдання 4

Будівництво, реконструкція і ремонт залізниць

Виконання робіт щодо приведення залізничних шляхів для проїзду
швидкісних поїздів, придбання рухомого складу, ремонт і реконструкція
вокзалів, залізничних платформ здійснюється згідно із щорічними планами
капітальних інвестицій та планами капітальних ремонтів Укрзалізниці за
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рахунок власних коштів статутного територіально-галузевого об’єднання
«Південна залізниця».
Обсяги робіт, у зв’язку з відсутністю галузевої цільової програми
Міністерства інфраструктури України, не визначені.
Завдання 5

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт за
європейськими стандартами автомобільних доріг
загального користування (міжміське сполучення)

Для поліпшення стану автомобільних доріг загального користування в
межах Харківської області в цьому році з державного бюджету кошти
направляються для виконання робіт по дорогах:
- М-03-Київ-Харків-Довжанський (прогнозний обсяг фінансування
в 2011 році – 20,0 млн. грн.);
- М-20 Харків – Щербаківка (прогнозний обсяг фінансування в
2011 році – 46,0 млн. грн.);
- об’їзд м. Харкова (прогнозний обсяг фінансування в 2010 році 51,99 млн. грн);
- під'їзд до с-ща Бабаї (прогнозний обсяг фінансування в 2010 році 4,0 млн. грн).
Завдання 6

Облаштування пунктів пропуску через державний
кордон України

Програмою передбачено здійснити до початку фінальної частини
«Євро -2012» реконструкцію Міжнародного автомобільного пункту пропуску
через державний кордон України «Гоптівка» з обсягом фінансування з
державного бюджету 48,71 млн.грн.
У 2010 році проектно-кошторисної документації з реконструкції
об’єктв розроблена, вартість – 1,17 млн.грн.
Завдання 7

Створення сучасних систем для забезпечення надання
послуг громадського транспорту навколо м. Харкова
та здійснення контролю за безпекою на дорогах, що
ведуть до стадіонів

Програмою передбачено при підготовці м.Харкова до проведення матчів
фінальної частини «Євро - 2012»:
- оновити парк трамвайних вагонів у кількості 50 одиниць;
- оновити парк тролейбусів і автобусів на 153 одиниці;
- реконструювати 1,69 км трамвайних ліній і переїздів;
- ввести в експлуатацію 2 станції метрополітену;
- реконструювати та відремонтувати 164 об'єкти вулично-дорожньої
мережі міста загальною протяжністю 200,29 км.
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У зв’язку з внесенням змін та доповнень до додатку 2 до Державної
цільової програми Програмою зменшено фінансування:
1. Державний бюджет – з 969,11 млн.грн. до 567,33 млн.грн., або на
401,78 млн.грн., у т.ч.:
- оновлення парку трамвайних вагонів зменшено з 136,02 млн.грн. до 4,15
млн.грн. або на 131,87 млн.грн.;
- оновлення парку тролейбусів і автобусів зменшено з 93,86 млн.грн до 0,0
млн.грн., або на 93,86 млн.грн.;
- будівництво трамвайних і тролейбусних ліній зменшено з 31,06 млн.грн.
до 15,63 млн.грн., або на 15,43 млн.грн.;
- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг комунальної
власності зменшено з 203,12 млн.грн. до 24,0 млн.грн., або на 179,12 млн.грн.
- будівництво метрополітену зменшено з 374,6 млн.грн. до 195,6 млн.грн.,
або на 179,0 млн.грн., що пов`язано з виключенням фінансування заходу за
рахунок державного бюджету на 2011 – 2012 роки за Державною програмою.
2. Міського бюджету м. Харкова – з 1557,22 млн.грн. до 1552.73
млн.грн., тобто на 4.5 млн.грн., що пов'язано з:
- зменшенням кількості рухомого складу, що закупається по заходу
оновлення парку тролейбусів і автобусів у т.ч. за рахунок кредитних коштів,
залучених містом (-37,38 млн.грн.) у зв`язку з виключенням з Державної
програми співфінансування заходу за рахунок державного бюджету та
обмеженими при цьому можливостями міського бюджету;
- збільшенням прогнозних обсягів фінансування робіт із реконструкції
мереж водопостачання та водовідведення на 4,58 млн.грн. у зв`язку із
збільшенням прогнозних обсягів фінансування будівництва водопроводів по
провулку Власівському та вулиці Державінській;
- збільшенням прогнозних обсягів фінансування робіт по дорогах
комунальної власності та транспортних спорудах за підсумками 2008-2011
років на 28.31 млн.грн.
Завдання 8 Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів,
гуртожитків у містах та на прилеглих до них територіях
Для розміщення цільових груп УЄФА Програмою планується задіяти
65 закладів на 3855 номери, у тому числі рівня 5* - 14 готелів на 942 номери,
4* - 32 готелі на 2029 номерів, 3* - 19 готелів на 884 номери.
Із 65 об’єктів розміщення 49 – діючі, на 2667 номерів, а 12 готелів на
904 номери - у стадії будівництва.
Розвиток готельного господарства здійснюється виключно за рахунок
коштів власників готелів (інвесторів).
Фінансування будівництва, реконструкції та переоснащення 6 студентських
гуртожитків у м. Харкові здійснюється за рахунок державного бюджету і
складає 87,51 млн. грн. Для розміщення вболівальників в області та м.
Харкові будуть задіяні 64 студентські гуртожитки вищих навчальних
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закладів на 20364 місця, 16 готелів категорії рівня одна, дві, три «зірки» та
без категорій на 1224 номери або на 2195 місць.
Завдання 9

Забезпечення громадського порядку, гарантування
безпеки осіб, діяльність яких пов'язана із
проведенням чемпіонату, протидія терористичній
діяльності

Завдання виконується згідно з повноваженнями, та в межах галузевих
програм Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.
Завдання 10

Створення сучасних систем надання допомоги в разі
виникнення надзвичайних ситуацій

Для створення передумов щодо запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій, надійного захисту людей під час проведення в Україні фінальної
частини Євро-2012 до Державної цільової програми «Євро-2012» включено
питання щодо поліпшення за рахунок коштів державного бюджету
матеріально - технічної бази підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій
в Харківській області.
У місті Харкові передбачено побудувати три пожежних депо:
- у Ленінському районі на вул. Земівській;
- у Червонозаводському районі на вул. Стародубській та
вул. Бутлерівській.
Обсяг фінансування – 38,49 млн. грн.
У 2008-2009 роках на виконання проектних робіт надійшло
3,7 млн.грн.
Згідно з Державною цільовою програмою фінансування зазначених
об’єктів у 2011 році в розмірі 34,79 млн.грн. не передбачається, указана сума
перенесена на 2012 рік.
Завдання 11. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності
УЄФА та її комерційних партнерів
Заходи завдання виконуються за рахунок коштів державного бюджету
в межах відповідальності та поточного фінансування Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.
Завдання 12 Забезпечення надання необхідних медичних послуг, їх
належної якості та максимальної доступності
Програмою для обслуговування вболівальників та учасників
чемпіонату визначені основні базові заклади охорони здоров’я:
обласна клінічна лікарня ― центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (просп. Правди, 13);
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обласний клінічний центр урології та нефрології ім. проф.
В.І.Шаповалова (просп. Московський, 195);
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер (вул. Тобольська, 63);
міська
клінічна
багатопрофільна
лікарня
№17
заводу
ім. В.О. Малишева (просп. Московький, 195);
міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги
ім. проф. О.І. Мещанінова (пров.Балакірєва, 3 А).
Загальний обсяг фінансування для виконання робіт завдання до 2012
року складає 166,25 млн.грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 52,05
млн.грн., обласного бюджету – 36,87 млн.грн., міського бюджету 77,33
млн.грн.
На 2011 рік загальний обсяг фінансування складає – 34,65 млн.грн. у
т.ч. за рахунок обласного бюджету – 4,75 млн.грн., міського бюджету –
29,9 млн.грн.
Завдання 13

Будівництво, реконструкція і ремонт ліній
електропередач

Виконання цього завдання здійснює акціонерна компанія
«Харківобленерго» за власні кошти.
Для забезпечення безперебійного електропостачання всіх об’єктів,
задіяних у проведені чемпіонату в 2011-2012 роках, Програмою передбачено
закінчити:
реконструкцію підстанції 110/6 кВ «Павлівська», заміну
трансформаторів 10 МВА.;
будівництво підстанції 110/35/10 кВ «Дергачі» з лініями живлення;
реконструкцію повітряних ліній 35 кВ «Баварія – с-ще Високий».
Завдання 14

Створення оптимальних умов для роботи засобів
масової інформації та журналістів на основі
впровадження
найсучасніших
інформаційнотелекомунікаційних технологій

Програмою передбачено створення оптимальних умов для роботи
засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження
найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій, а саме:
створення медіа – центру приймаючого міста, медіа- центру для
фан-зони та медіа-центру стадіону для забезпечення оптимальних умов
роботи акредитованим журналістам, фотографам, працівникам телебачення
та радіомовлення;
прокладення оптико-волоконних ліній зв'язку, установлення
каналоутворюючого обладнання від спортивних споруд до радіорелейних
магістралей та ін.;
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сприяння
розвитку
інформаційно-довідкової
«Євро-2012» за телефонним номером 1529.
Завдання

15

бізнес-служби

Будівництво, реконструкція та створення в
м. Харкові, на прилеглих територіях, у населених
пунктах
за
маршрутами
руху
учасників
чемпіонату і туристів належної інфраструктури,
розроблення спеціальних туристичних маршрутів

Для виконання завдання передбачено впровадити 15 заходів, прогнозний
обсяг фінансування 2008-2012 року складає – 84,77 млн.грн., у тому числі,
2011 році – 9,60 млн.грн. Джерела фінансування – державний, обласний,
міський бюджети та кошти інвесторів.
Завдання 16 Проведення необхідних робіт із реставрації та ремонту
будівель театрів і музеїв, цирків, концертних
організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів,
що є пам'ятками культурної спадщини, національних
заповідників, парків культури і відпочинку в містах
Програмою передбачено в 2011-2012 завершення необхідних робіт із
реставрації, та ремонту об'єктів культури та культурної спадщини, а саме:
- Харківського академічного українського драматичного театру
ім. Т.Г.Шевченка;
- Харківського академічного театру опери та балету імені М. В.
Лисенка;
- Харківського академічного театру ляльок імені В.А. Афанасьєва;
- Харківського історичного музею;
- Харківського художнього музею;
- Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
- Харківського міського центру дозвілля молоді;
- пам`ятника воїнам, загиблим в Афганістані;
- ЦПКВ ім.М.Горького.
Прогнозний обсяг фінансування цих заходів за рахунок державного,
обласного, міського бюджетів та коштів інвесторів складає 320,09 млн.грн.,
у тому числі, у 2011 році – 155,73 млн.грн.
Завдання

17

Забезпечення випуску сувенірної продукції з
національною
символікою,
путівників,
географічних карт різними мовами та їх
розповсюдження

У рамках підготовки до «Євро-2012» в області здійснюється
виготовлення туристичної рекламної продукції основними європейськими
мовами, передбачено відновлення мережі салонів-магазинів, підготовка
рекламно-презентаційних матеріалів тощо. Програмою передбачено
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виконання 10 заходів за рахунок місцевих бюджетів та коштів інвесторів із
загальним обсягом фінансування 9,99 млн.грн.
Завдання 18. Забезпечення належної підготовки національної
збірної команди України з футболу
Виконується в межах галузевої цільової програми Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України і планів Федерації футболу України.
Для проведення титульних та товариських матчів за участю
національної збірної команди України надається стадіон комунального
підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст». Навчальнотренувальні збори національна збірна команда України проводить на
цілісному майновому комплексі футбольної навчально-тренувальної бази
ТОВ «Металіст Холдинг».
Завдання 19

Створення атмосфери футбольного свята, зокрема
шляхом монтажу сучасних великих телевізійних
екранів у всіх обласних центрах, курортах, місцях
масового відпочинку, фан-зонах

Для надання можливості перегляду матчів чемпіонату вболівальникам,
які не зможуть потрапити на стадіон, Програмою передбачено створити
офіційну фан-зону в місті Харкові на площі Свободи (до 75 тисяч осіб).
Гостям будуть запропоновані парк атракціонів в Центральному парку
культури та відпочинку імені Горького та інші культурно-розважальні й
спортивні заходи.
Завдання 20 Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих
навчальних закладах у містах стюардів, волонтерів,
працівників сфери обслуговування, медичних
працівників та працівників правоохоронних органів
Програмою передбачено на базі вищих навчальних закладів міста
Харкова здійснити підготовку та перепідготовку волонтерів, працівників
сфери обслуговування, медичних працівників, працівників правоохоронних
органів та стюардів.
Загальна потреба в мовній підготовці працівників Харківської області
складає 3970 осіб, із них:
- правоохоронних органів МВС України – 2930 осіб;
- працівників МОЗ України – 829 осіб;
- рятувальних служб МНС України – 19 осіб;
- Державної прикордонної служби України – 124 особи;
- Державної митної служби України – 60 осіб;
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- Державного департаменту України з питань виконання покарань –
8 осіб.
Завдання 21 Створення організаційних та правових умов для
залучення інвестицій
У рамках чинного законодавства України Програмою передбачено:
здійснення заходів щодо стимулювання залучення внутрішніх та
зовнішніх інвестицій до інфраструктурних проектів «Євро-2012»;
впровадження принципу «зеленого коридору» для видачі в
установленому порядку документів дозвільного характеру;
надання практично-методичної допомоги представникам установ
спорту, туризму, розміщення вболівальників, дорожньо-транспортної галузі;
створення в області інформаційної бази, що дасть можливість
інвесторам реалізовувати проекти «Євро-2012».

Завдання 22 Забезпечення діяльності із залучення небюджетних
коштів
Програмою передбачено за рахунок державних коштів здійснити
реалізацію заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу: оплати комісійних, консалтингових,
юридичних та інших витрат, пов`язаних з організацією та залученням
запозичень за рахунок небюджетних коштів і оплати рейтингової оцінки.

Заступник голови обласної
державної адміністрації
Авершин, 705-10-17

Ю.А. Сапронов

