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1. Загальний вступ 

1.1. Місце та час проведення 
         Харків 09.08.10 

- Зустріч з проектною командою Харкова; 
 
Присутні 

 Від УЄФА: 
o Бо Сундстром; 
o Бен Веєнбрінк; 
o Джед Пойнтон; 

 Приймаюча сторона (Україна):  
o Представники ФФУ/МОК  Іван Федренко, Андрій Микитів, Денис Кістеньов; 
o Представники Нацагентства; 
o Проектна команда Харкова, разом з призначеними консультантами;  

1.2. Мета огляду проектів стадіонів  
 Отримати загальне уявлення про стан стадіону ; 
 Інспекційний огляд стадіону; 
 Оглянути проект планів робіт з реконструкції/будівництва стадіону, етапи розробки, 

тощо); 
 Ознайомитися зі звітами щодо стану стадіонів відповідно до запиту УЄФА, надісланого в 

рамках підготовки до зустрічі; 
 Оцінити прогрес ходу підготовки з часу останньої зустрічі. 
 Визначити головні ризики, які виникають в ході реалізації проектів 

 

1.3. Використані курси валют:  
 1 євро (EUR)  = 10,2 українська гривня (UAH) 
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2. Звіт про поточний стан – Україна 

2.1. Харків – стадіон «Металіст»  

2.1.1. Поточний стан  
 
Вступ 
На звітну дату виконана значна частина відновлювальних робіт. Перепланування 
торкнулося всіх трибун зокрема для покращення логістики людських потоків на стадіоні, 
евакуаційних шляхів та функціональної логістики під час Євро-2012 було впроваджено 
наступні зміни: заміни поручнів та загороджувальних елементів, удосконалення умов для 
людей з фізичними вадами, покращення умов для преси та медіа, будівництва 
додаткових евакуаційних люків та сходових веж, тощо; 
 
Компанія АренаКом як і раніше виступає головним проектувальником, яка станом на 
сьогодні виконала повний аналіз проектної документації та певний комплекс робіт з 
перепланування. Необхідно буде виконати додаткові будівельні роботи і, відповідно, 
подальше архітектурне перепланування. Про це зазначається далі у тексті звіту. 

 
Графік виконання робіт 
Офіційне відкриття стадіону відбулося у грудні 2009 року. Роботи з реконструкції було 
розпочато у другій половині травня 2010 року та планується до кінця 2010 року відповідно 
до графіку, що був наданий під час зустрічі.  Проте, як зазначалося під час зустрічі, кошти 
міста/обладміністрації не реалізовані у повному обсязі. В результаті чого, виникла 
затримка на початку виконання робіт, що в свою чергу може негативно вплинути на 
кінцеву дату їх завершення.  
 
Кошторис  
Загальний кошторис складає 56.68 млн. євро, що фінансується за рахунок держави, міста 
та компанії DCH (інвестора / власника ФК "Металіст"). Розрахунковий кошторис виконання  
робіт з реконструкції складає 10 млн.євро. Компанія DCH  профінансувала виконання 
будівельних робіт у південній трибуні, в той час як виконання решти необхідних робіт 
здійснювалося за рахунок міста/обладміністрації. Як зазначалося раніше, невизначеність 
з фінансуванням необхідного комплексу з боку держави ставить під загрозу їх виконання. 
 
Організаційна структура 
АренаКом виступає головним підрядником робіт з архітектурного перепланування, в той 
час як місцевий підрядник займається виконанням відновлювальних робіт. Є очевидним 
брак  управління проектом, на що чітко вказує низька якість виконаних робіт та відсутність 
контролю якості.  
 
Як стало відомо під час зустрічі з проектною командою, директор стадіону та структура 
управління проектом почали діяти за день  до інспекційного візиту. 
 
Якісні аспекти 
Перепланування стадіону позначилося на загальній та чистій місткості стадіону, яка на 
даний момент становить  38, 757 та 35, 721 місць відповідно.  
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Ризики 
Проектною командою було зазначено, що неритмічне державне фінансування ставить під 
загрозу належне виконання  робіт. 

2.1.2. Статус проекту 
 Будівництво стадіону завершено, але все ще виконуються корегувальні та 

перепланувальні роботи.  

2.1.3. Ключові питання 
 Чітко зрозуміло, що у першопочатковому проектному рішенні не було дотримано 

мінімальні стандарти з  безпеки, на що експертна комісія УЄФА звертала увагу на всіх 
нарадах та у своїх звітах. В наслідок цього, зараз виконується комплекс корегувальних 
робіт; 

 Враховуючи той факт, що все ще необхідно розробити проектне рішення  та виконати 
комплекс будівельно-монтажних робіт, а також існуючи проблеми пов’язані з 
фінансуванням, дата завершення будівництва до кінця 2010 року виглядає 
нереалістичною та можливо зміститься на 2011 рік. Оновлений реалістичний графік 
виконання робіт, з чіткою датою остаточного завершення всіх робіт, для подальшого 
інспекційного огляду УЄФА, має бути наданий якомога швидше; Наступного дня після 
зустрічі та інспекційного огляду, експертна група УЄФА була проінформована, що дата 
завершення всіх робіт була перенесена на червень 2011 року; 

 Допоки, остаточні покращення не будуть впроваджені, стадіон не повинен 
функціонувати на повну потужність. Проте, очевидно, що дане зауваження не береться 
до уваги, не заважаючи на той факт, що дані рекомендації чітко надавалися в 
попередньому звіті та під час багатьох ігор (включаючи ігри ліги Європи), що 
проводяться  без зменшення небезпечної кількості місць на стадіоні. У співпраці з 
командою міжнародних архітекторів окремо для кожного матчу має визначатися 
тимчасова максимальна наповнюваність стадіону, яка є безпечною; 

 Для того, щоб під час реконструкції можна було поводити футбольні матчі, необхідно з 
належною увагою поставитися до визначення безпечної місткості кожного сектору та 
стадіону в цілому, що має бути підписано та затверджено міжнародними 
проектувальниками; 

 Було надано розрахунок часу евакуації із чаші стадіону, який становить не більше 8 
хвилин, проте відстань виходів не задовольняє вимогам безпеки . Викликає тривогу 
той факт, що зона постійної безпеки розташована при виході з евакуаційних люків, що 
виглядає дуже дивним. Для підтвердження розрахунку евакуації якомога швидше 
необхідно надати комп’ютерне моделювання евакуації разом із планом евакуації у разі 
пожежі; 

 Через відсутність простору та оскільки ряд будівельних робіт вже виконано, близько 
70% необхідної кількості пунктів швидкого харчування доведеться розташувати як 
мобільні споруди по периметру стадіону; В свою чергу, це призведе до серйозних 
ускладнень в управлінні стадіоном перед матчем, коли вболівальники будуть заходити 
на стадіон, а також значно збільшить відстань та час, необхідні для того, щоб 
потрапити з місця у чаші стадіону до зовнішніх пунктів швидкого харчування під час 
гри. Також, невтішно було чути від представників клубу під час зустрічі, що стадіон не 
користуватиметься пунктами швидкого харчування після проведення Турніру Євро 
2012; 

 Під час зустрічі було представлене проектне рішення для включення проходу та 
санвузлів в Південну трибуну на рівні +1, що потребує подальшої деталізації. 
Концепція проектного рішення не передбачає виконання вимог до пунктів харчування, 
які пропонується розташувати в зоні зовнішнього периметру стадіону. Було 
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підтверджено, що компанія DCH візьме на себе відповідальність за фінансування та 
виконання вищезазначених робіт; 

 Було виконано значний обсяг робіт для покращення якості попередніх робіт, але в 
багатьох випадках, якість відновлених елементів не відрізняється від тих, що були 
замінені, отже деякі місця як і раніше виглядають ненадійно та знов таки потребують 
відновлювальних робіт; Цей факт чітко ілюструє брак щоденного нагляду за 
виконанням робіт з боку Замовника та відсутність належного контролю якості. 
Приклади низької якості робіт та неналежного виконання вимог до безпеки на стадіоні 
приведені нижче: 

- Відсутність (тимчасових) вказівних знаків; 
- Використання трибун з відповідними приміщеннями, що 

   знаходяться в стадії будівництва; 
- Низька якість виготовлення та монтажу елементів поручнів та огорож  

  практично на всіх ділянках стадіону, що становить перешкоду огляду 
  поля та створює небезпечні умови для розподілу людських потоків; 

- Низька якість відновлених сходинок та поверхонь трибун, проходів та 
   евакуаційних люків (нерівні  сходинки, що становлять загрозу спотикання 
   або падіння, низька якість оздоблювальних робіт, тощо); 

- Елементи тимчасового покриття/ поверхонь стін в проходах, сходах та  
   евакуаційних люках є небезпечними (незакриті отвори, сталеві листи з  
   необробленими краями, тощо); 

- Тощо; 
 Безпосереднє керівництво та нагляд за роботами на щотижневій основі повинні 

продовжувати здійснювати міжнародні архітектори; Проте, як було повідомлено 
експертній групі УЄФА, що контракт міжнародних архітекторів припиняє дію після 
завершення проектного рішення південної трибуни. Жодні роботи ні в якому разі не 
мають прийматися без підписання міжнародними консультантами актів виконаних 
робіт, тому вони мають лишатися в проекті до моменту завершення всіх робіт; 

 Проектною командою було запропоновано місце розташування диспетчерської 
кімнати, проте концепцію проектного рішення ще не розроблено; На даний момент на 
стадіоні проводяться матчі без належного управління та диспетчерської кімнати, а 
також без діючої системи відео спостереження, що викликає велике занепокоєння 
стосовно організації заходів безпеки та керування вболівальниками на стадіоні; 

 Проектною командою було представлено концепцію системи відео спостереження (але 
на українській умові), яка ще має бути встановлена під час проведення матчів на 
стадіоні; 

 Розташування деяких турнікетів не дозволяє забезпечити рівномірний доступ на 
стадіон в кожній частині стадіону, що також було відмічено представниками УЄФА під 
час проведення матчу «Металіст»-«Динамо». Необхідно надати звіт, який 
відображатиме співвідношення людських потоків в кожній частині стадіону до 
правильної кількості турнікетів у місцях входу на стадіон; 

 Під зустрічі було представлено незавершену концепцію вказівних знаків, яка ще має 
бути впроваджена. Особливу увагу необхідно приділити вказівникам аварійних виходів; 

 Проектною командою було надано, проектне рішення стосовно системи відводу 
дощової води з даху, яка є недостатнього розміру; запропоноване рішення ще 
потребує впровадження; 

 Виявилося, що на даний момент стадіон використовується для проведення значних 
футбольних подій, не маючи чіткої структури управління заходами безпеки та 
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правопорядку, а також жодної вповноваженої особи, що несе відповідальність за 
прийняття рішень стосовно безпеки та правопорядку. Беручи до уваги, що за 2 дня до 
інспекційного візиту на стадіоні відбувся матч, під час якого певні місця доступу та 
евакуації знаходилися в небезпечному становищі, очевидним є той факт, що стадіон 
не проходив інспекційного огляду перед проведенням матчу. ФК «Металіст» запевнив 
експертну групу УЄФА, що тепер з їх боку буде призначена єдина вповноважена особа, 
відповідальна за дотримання вимог безпеки та правопорядку під час проведення 
заходів. Проте, ця особа не має важелів контролю та не несе ніякої відповідальності за 
виконання поточних робіт та низьку якість, в якій стадіон передається клубу в матчеві 
дні; 

 Необхідно запровадити належну процедуру інспекційного огляду стадіону перед 
проведенням кожного матчу, за участю відповідального представника клубу, керівника 
проекту, підрядника та міжнародних консультантів для розгляду питань пов’язаних з 
виконанням тимчасових робіт та застосуванням заходів безпеки, максимальною 
безпечною наповнюваністю кожного сектору стадіону, а також огляду стадіону на 
наявність кинутих предметів та будівельних матеріалів, перевірку вільних шляхів 
евакуації, тощо.;  

 Необхідно розробити та впровадити посадові інструкції, завдання та обов’язки 
ключових осіб, що займаються управлінням стадіону; 

 Деталізований план управління заходами явно відсутній та має бути розроблений вже 
зараз  і випробуваний до проведення Турніру Євро 2012. 

 
2.1.4. Аналіз ризиків 

Правові ризики 
 Не виявлено. 

 
Фінансові ризики 

 Кошторис на роботи з реконструкції виглядає оптимістичним; 
 DCН були надані гарантії щодо виконання робіт лише в південній трибуні; 
 На даний момент не надано гарантій щодо виконання  решти робіт; 

 
Будівельні ризики 

 Виконання робіт не відповідає затвердженим кресленням; 
 Низька якість робіт викликає занепокоєння пов’язані з вимогами до безпеки; 
 Питання безпеки на стадіоні, пов’язані з проведенням будівельних робіт під час 

проведення матчів; 
 Відсутність передматчевого інспекційного огляду стадіону та процедури 

підписання відповідних актів; 
 Відсутність щоденного нагляду та контрою якості виконання робіт; 

 
Політичні ризики 

 Нові вибори міського голови та політичні зміни, можлива заміна керівника проекту 
з боку облдержадміністрації;  

 
Ризики, пов'язані з плануванням  

 Додаткові роботи вплинуть на графік реалізації проекту. 
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Загальна оцінка ризику 
 Середній (виконання проекту) 
 Високий (безпека на стадіоні в матчеві дні) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 9 з 10 

Огляд проектів стадіонів 

 
 
Додаток І: Перелік заходів по проекту Харківського стадіону 
 

№ Опис Термін 
виконання  

1 Надати затверджене проектне рішення щодо Південної трибуни з  
розташуванням пунктів швидкого харчування та санвузлів 
 

Негайно 

2 Надати новий деталізований графік розробки проектної документації,  
виконання будівельних робіт та кошторис  
 

Негайно 

3 Надати підтвердження максимальної місткості стадіону, яка є безпечною 
на час виконання будівельних робіт на стадіоні 
  

Негайно 

4 Надати комп’ютерне моделювання евакуації всього стадіону 
 

Негайно 

5 Надати підтвердження, що державне фінансування гарантовано на повний 
обсяг робіт  

Негайно 

6 Запровадити щоденний нагляд за виконанням робіт та надати 
підтвердження, що міжнародні архітектори продовжуватимуть здійснювати 
нагляд за роботами на ділянці на щотижневій основі  
 

Негайно 

7 Надати проектне рішення щодо місця розташування майбутньої 
диспетчерської кімнати, у відповідності з вимогами УЄФА та передовим 
досвідом 
 

 

8 Надати концепцію  встановлення  системи відео спостереження згідно з 
вимогами УЄФА 
 

Негайно 

9 Надати звіт, який відображатиме співвідношення людських потоків, що 
проходять через турнікети, та оптимізований план розташування турнікетів  
 

Негайно 

10 Встановити процедуру інспекційного огляду стадіону перед проведенням 
матчів з метою встановлення безпечної місткості стадіону  
 

Негайно 

11 Підготувати повну концепцію вказівних знаків  
 

Негайно 

12 Підготувати та впровадити посадові інструкції, завдання та обов’язки всіх 
ключових осіб, що займаються управлінням стадіону; 
 

Негайно 

13 Підготувати концепцію безпеки та правопорядку в дні проведення матчів 
та впровадити структуру безпеки та право порядку під час проведення 
заходів на стадіоні.  
 

Негайно 

14 Підготувати план управління стадіоном 
 

Негайно 
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Додаток ІІ: 


