
СТЕНОГРАМА 

комітетських слухань на тему: "Дотримання законодавства України 

стосовно використання коштів Державного бюджету та кредитних коштів 

під державні гарантії для розв’язання завдань та здійснення заходів, 

передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та 

шляхи забезпечення ефективного функціонування об’єктів, що були 

побудовані або реконструйовані під час проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" 

09 грудня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму ПАЛАТНИЙ А.Л. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почнемо? Всі зібрались, у всіх місця є, так? Доброго 

дня, шановні колеги, шановні присутні! Дуже вдячний вам, що сьогодні ми 

приймаємо, ви приймаєте участь в засіданні нашого круглого столу нашого 

комітету! 

Сьогодні ми розглядаємо насамперед дуже важливе питання, якому 

останні 3 роки не приділялось, на жаль, в нашій державі належної уваги. Нібито 

все добре. Євро-2012 успішно проведено. Всі об'єкти побудовані та 

випробувані. Так, є борги перед зовнішніми інвесторами. Проте, як тоді 

сподівалися, за рахунок успішного функціонування побудованих об'єктів 

держава вчасно погасить боргові зобов'язання. На жаль, на наші слухання не 

завітали ніхто, ні ті, хто був відповідальний за проведення Євро-2012 в державі, 

хоча ми їх дуже ретельно запрошували. Мабуть, у них є на це свої причини. 



Як видно із заданих матеріалів, ситуація після проведення Євро-2012, 

м'яко кажучи, не є такою оптимістичною. Майже всі об'єкти недобудовані. А 

ситуація з багаторівневою спорудою зони гостинності Національного 

спортивного комплексу "Олімпійський", відверто, нас дуже лякає. Будівля 

законсервована, знаходиться у критичному стані. Що в будь-який момент може 

привести до непередбачуваних наслідків. При цьому, що в цю будівлю 

вкладено більше 330 мільйонів гривень. 

Друга проблема. Боргові зобов'язання. Відверто кажучи, в цьому важко 

розібратися. Держава повністю не розрахувалася з держпідприємствами за 

виконані роботи по об'єктам. Теж підприємства в свою чергу не 

розраховувалася із субпідрядниками. В результаті сплачуються штрафні 

санкції, судові та виконавчі збори. 

Окрема темна історія – боргові запозичення за кордоном. Запозичення 

більше 1 мільярда доларів США. Ми дуже гарно з вами розуміємо, що курсова 

різниця з тими зобов'язаннями, які були, зокрема, 3-4 роки тому, вона дуже 

відрізняється. І, на жаль, сьогодні державі дуже важко буде сплачувати ці 

борги. 

З урахуванням зростання курсу долара ці борги будуть з кожним роком 

суттєво тиснути на наш бюджет, а перспектива повернення цих коштів у 

гривневому еквіваленті не прослідковується. 

І третє питання: зловживання при проведенні Євро-2012. Впевнений, тут 

може відкритися багато цікавих історій. Можна нагадати тільки зростання в 

декілька разів вартості реконструкції того ж НСК "Олімпійський". Тому тут 

велике поле для діяльності наших всіх, без виключення, правоохоронних 

органів. Проте правоохоронні органи чомусь не помічають, на жаль, цих 

проблем. У незрозумілому стані знаходиться Національне агентство з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 з 

футболу та реалізації інфраструктурних об'єктів. Воно нібито не існує, і навіть 



має ще трьох працівників. Проте його функції нам всім не зрозумілі. Тобто 

фактично ніхто ні за що не відповідає. 

Тому я хочу подякувати моєму колезі, першому заступнику нашого 

комітету, Миколі Романовичу Величковичу за ініціативу щодо проведення цих, 

дуже важливих в нагальному житті, проблем. Сьогодні за участю працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування ми повинні 

ретельно проаналізувати всі ці проблеми і вийти на стратегічне рішення щодо 

їх подолання. 

Шановні колеги, дуже буде багато виступів. Тому, я сьогодні    буду вас 

запрошувати всіх притримуватися регламенту. 

Слово для доповіді надається  першому заступнику Комітету сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму Миколі Величковичу.  Будь ласка, 

Микола Романович. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Дякую, Артуре Леонідовичу! 

Шановні колеги, шановні присутні! Насамперед, хочу пояснити свою 

позицію щодо проведення  комітетських слухань. Ще на початку роботи цієї 

каденції Верховної Ради в грудні 2014 року, я звернув увагу на велику суму, яка 

витрачається в бюджеті на виконання боргових зобов'язань за кредитами під 

державні гарантії та для проведення Євро-2012. У цьому році, хочу наголосити 

– це 3 з половиною мільярди гривень і лише сплата відсотків за зовнішніми 

запозиченнями. Наголошую: 3 з половиною мільярди гривень у 2015 році - це є 

те, що ми погашаємо за кредитами взятими під Євро-2012. Загальна сума, яка 

була взята, яка використовувалася з державного бюджету, або під державні 

гарантії становить: під державні гарантії – це порядку 1 мільярд 808 мільйонів 

доларів і більше 27 мільярдів з державного бюджету. 



В 2010 році було взято 568 мільйонів доларів за ставкою  8,4 відсотка 

річних для погашення, наголошую: у 2017  році.     

2011 рік. Зовнішні запозичення під Євро-2012 - 690 мільйонів доларів за 

ставкою 7,4 відсотка.  Погашення в грудні  2017 року. 

2012 рік. 550 мільйонів доларів за ставкою  9 відсотків річних. Погашення 

– 2018 рік. 

І того,  в рік виходить, якщо  ви можете самі порахувати, які відсотки  

сплачує  держава  Україна за кошти, взяти на Євро-2012. Звичайно, що нас 

цікавить питання: куди пішли ті кошти, на що потрачені і яка користь з того, 

що ми взяли ці кошти і потратила держава на "Євро-12". 

Не заперечуючи той факт, що Євро-12 для України дало великий поштовх 

як  в економічному плані, це розбудова об'єктів, доріг і так далі, будова тих 

речей інфраструктури, без яких державі Україна було би важко конкурувати в 

сучасному світі. Це є велика промоція України в світі, але однак я  хочу 

наголосити, що  суми, про які ми говоримо, потребують безпосередньо  нагляду 

за тим, як витрачалися кошти протягом останніх років і як повертаються ті 

кошти, якою сторицею. 

Хочу наголосити, що ті суми, про які ми говоримо вистачило, щоб 

повністю вирішити проблеми українського спорту, санаторно-курортного 

лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, виділити необхідні кошти на  

молодіжне житлове кредитування і навіть  підтримку туристичної галузі, на яку 

останні роки абсолютно коштів  не  виділяється. 

Я би хотів, оскільки буде сьогодні багато виступаючих, я хотів би лише 

означити певні моменти загальні,  щоб коли ми говоримо  про сьогоднішню 

тему, щоб ми розуміли, про що ми говоримо: про ті моменти, де можуть бути 

зловживання.  Чому ми говоримо про це саме зловживання? Я хочу це 

зазначити, тому що  на наші слухання запрошені… були запрошені 

представництво Кабінету Міністрів, Міністерство фінансів, інфраструктури, 



Міністерство  молоді та спорту, Міністертсво  регіонального  розвитку, 

представники Міністерства внутрішніх справ, представники Генеральної 

прокуратури, представники Служби безпеки, представники Державної 

фіскальної служби, представники Рахункової палати. 

На наші слухання запрошені представники мерій і обласних 

адміністрацій, які приймали Євро-12. 

На наші слухання запрошені керівники тих установ і підприємств, в які 

держава вкладала ці величезні гроші, і я думаю, вони будуть мати сьогодні 

слово, я не хотів би забирати їх можливість їхнього виступу.  

Я хотів би лише сказати про кілька тенденцій, які відбулися за оцих 5 

років, для того щоб ми розуміли процес. 

Перше. Після того, як було в Україні призначено Євро-2012, у 2010 році 

було створено Нацагентство, або скорочено "Укрєвроінфрастуктура". 

Правильно? Перепрошу, "Інфрапроект". У 2010 році. Яке було відповідальним, 

правильно? Відповідальним за ті процеси, воно було замовником об'єктів і 

реконструкції або побудови тих об'єктів, які були необхідні під Євро-2012. 

Хотів би сказати наступне, що ми окремо будемо говорити, перший 

заступник голови буде сьогодні виступати, я не хочу також… Він буде 

виступати, він говорити свою інформацію. Але хотів би сказати, що протягом 

до 2014 року це агентство, ця установа існувала. У 2014 році вона мала бути 

переорганізована, перереєстрована в "Укрінфрапроект" згідно Указу 

Президента від 17 січня 2014 року. Протягом 2014-2015 року так і не відбулося 

її переформатування, переорганізація. І, більше того, у 2015 році 

"Укрєвроінфрапроект" випав з державної реєстрації. Ну, не з реєстрації, ви 

скажете… Ну, певні складнощі. 

До чого я це говорю? Тому що насправді дуже багато проблем виникло з 

тим, що на сьогодні немає єдиної установи, яка би займалася завершенням тих 

об'єктів, які сьогодні не завершені. Хочу наголосити: всі об'єкти, до яких мала 



стосунок держава, станом на сьогодні, 09.12.2015 року, не здані. Два об'єкти 

великі, які були, це… Три об'єкти, ні, два об'єкти, які повністю завершені, - це 

"Донбас Арена" і "Металіст", але там були кошти недержавні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Частково. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Частково. Але це лише два об'єкти, які здані. 

Правильно? Всі інші об'єкти державні де основним була замовником держава – 

не здані. І це нас дуже турбує. І тому, тут є представники тих об'єктів, які 

зможуть сказати в чому їх проблема. 

Я хочу сказати також про те в чому є  друга проблема. Різке зростання  

вартості об'єктів протягом 2010-2012 років. Тільки суха статистика. Стадіон 

"Олімпійський" при  початковій вартості в 2008 році… Я не знаю, чи говорити 

в гривнях, чи в доларах? Я буду говорити і в гривнях, і в  доларах. При 

початковій вартості в 2008 році реконструкції стадіону "Олімпійського" – 

півтора мільярда, або 300 мільйонів доларів. У 2012 році сума  виросла в 4 

мільярди 710 мільйонів, або майже в  590 мільйонів доларів. 

Стадіон у Львові  при початковій вартості в 630,  майже в 640 мільйонів 

гривень, або 127 мільйонів доларів, кінцева вартість по документації, яку мали 

встановити, майже 3 мільярди, або   368 мільйонів. 

Аеропорт "Бориспіль". При початковій вартості в 2 мільярди  860 

мільйонів гривень остаточна 6 мільярдів і майже  774 мільйони. 

Аеропорт "Львів".  780 мільйонів  гривень і кінцева вартість 4 мільярда 

600 гривень.  

І  так можна говорити ще по ряду об'єктів по інших містах.  



Чому я про це наголошую? Всі ті об'єкти й досі не здані.  Загальна  

вартість  об'єктів в які вклала держава кошти і які не здані сьогодні і не 

прийняті повністю до експлуатації – це більше 15 мільярдів гривень.  

Тому, наші сьогоднішні  слухання  є досить актуальними. Тому, що 

звертаючись до представників правоохоронних та контролюючих органів, які 

присутні сьогодні на нашому засіданні,  я хочу сказати, що ось є ряд звернень 

від фірм зі всіма документами про те, що підрядники, суб… генпідрядник або 

підрядники не заплатили своїм субпідрядникам кошти, які вони отримали від 

держави. Я говорю про ті суми, які держава вже заплатила. Не ті, які вині, а які 

вже заплачені підрядникам, мали бути заплачені підрядникам від 

субпідрядників. 

Ми,.. я хотів би сказати також і дуже важливий момент. Хто є із 

запрошених з генпідрядників. Секретаріат, прошу, ще хтось з генпідрядників 

запрошені у нас? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Романович, я думаю, що… 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Артур Леонідович, я чому говорю? Тому що… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Генпідрядників… ми не знайдемо… 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Тому що я хотів би сказати дуже важливий аспект. 

Тому що саме одним із підрядників, які будували ці об'єкти, які недобудовані, 

була корпорація "Альтком". "Альтком", яка протягом отих кількох років 

отримувала від держави Україна замовлень більше, як на 12 мільярдів гривень 



замовлень. Всі об'єкти, до яких мало причетність "Альтком" як генпідрядник, 

досі не здані. Я думаю, це питання до наших правоохоронних та контролюючих 

органів. Окремо до розмови розібратися, чому. Різке зростання з 2010 року до 

2012 року кошторисів – це тоді, коли один з Віце-прем'єрів Колесніков, якого,.. 

якому закидають причетність до цієї корпорації, різке зростання. Можна 

подивитися по роках, по цифрах зростання замовлень цієї корпорації І всі 

об'єкти досі, я повторююся втретє, не здані. 

Але кажу, наше завдання все-таки сьогодні визначити, що маємо робити 

(з нашими,) з тими об'єктами, які реально функціонують, але досі не можуть 

бути зданими і функціонувати, і також і не можна залучати інвестицій для 

свого розвиту. Це стосується по різних об'єктах, по різних підприємствах. Я 

хотів би, щоби про це зупинились керівники, представники міністерств. Я 

розумію, що сьогодні нема перший осіб, тому що сьогодні відбувається Кабінет 

Міністрів. І звідти, і звідти певних міністерств якраз економічного блоку 

сьогодні йде публічне представлення, я хотів би зупинитися на тому, щоб що 

нам робити з цією проблемою. Перше, як на мене, я думаю, нам треба перше, а) 

мусить бути механізм передачі об'єктів до тих юридичних осіб, які існують, це 

є "Арена-Львів", це є "Олімпійський", це є, можливо, інші міністерства для 

того, щоби передати функцію замовлення на завершення цього об'єкту або 

міністерствам або цим державним підприємствам.  

Друге. Має бути засідання Кабінету Міністрів для того, щоби… На мою 

думку, має бути… відбутися засідання Кабінету Міністрів, де розглянути 

комплексно цю програму за участю перших осіб, міністрів і призначити 

механізм компенсації тих витрат, тому що Фінінфро, яке брало запозичення 

воно несе відповідальність перед тими, в кого вони брали запозичення, і має 

бути механізм погашення тих боргових зобов'язань Фінінфро.   

Третє, це відпрацювати механізм завершення будівництва тих об'єктів і 

здачі їх в експлуатацію у державній комісії. Тому що, знаєте, парадоксально: 

Львівський аеропорт, взльотна полоса, бетонка належить Міністерству 



інфраструктури… (Шум у залі) Прошу? Бетонка. А вся навігація на бетонці 

належить кому? (Шум у залі) Так.  

Ну, знаєте, одне колесо літака, який відає, в одного власника, інше колесо 

– в іншого власника. Парадокс! Що стається з літаком, який сідає або взлітає, 

хто несе відповідальність? Держава Україна в цілому. Тому я думаю, що це ті 

проблеми, які мусимо розглянути, і це окремо треба ініціювати питання 

Кабінету Міністрів, щоб воно заслуховувалося. Бо треба вирішити питання все-

таки з "Укрєвроинфрапроектом", юридично тобто, бо вони у підвішеному стані, 

зі всіма іншими об'єктами, вирішити питання з фінансуванням і вирішити 

питання того, хто до цього призвів.  

Я не хочу забирати дальше часу, тому що в нас є дуже багато 

виступаючих, приїхали з різних регіонів. Артур Леонідович, я думаю, що я на 

цьому хотів би зупинитися.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович. Я думаю, що ми почуємо 

тут багато цікавих виступів і цікавих пропозицій, і вийдемо на наш результат, 

який ми запланували. 

Шановні колеги, я хотів би надати слово народному депутату України 

Томенко Миколі Володимировичу. Будь ласка. 

  

ТОМЕНКО М.В. Шановні колеги, я в даному випадку як і віце-президент 

Національного олімпійського комітету, який на останніх своїх засіданнях 

підняв низку такого стратегічного характеру питань, хотів би долучитися до 

дискусії, щоб ми…  

Дуже важливе питання, я про це скажу, звісна річ, що обговорили і 

прийняли відповідне рішення, але все-таки ми розуміли, що ми зараз 

знаходимося в дуже не простій ситуації. Я знаю, що комітет займає чітку 



позицію в цьому питанні, але до сих пір у нас немає відповіді на запитання яка 

управлінська модель на рівні держави в галузі фізичної культури і спорту, від 

цього дуже багато залежить, ми прекрасно це розуміємо. Тому що ті дискусії, 

які я знаю, починалися це, умовно кажучи, від якогось агентства, а зараз 

закінчується тим, що це буде якийсь департамент всередині об'єднаного 

міністерства. Я думаю, що ми повинні тут займати чітку і однозначну позицію, 

оскільки якщо ми допустимо, що два тренди модні використають, один тренд – 

децентралізація, ми знаємо що таке децентралізація, спочатку дадуть 

повноваження на місця, а гроші ми будемо збирати один у одного і доб'ємо до 

кінця всю спортивну інфраструктуру разом з дитячими школами.  

Тому, коли зараз появиться Податковий кодекс, якого ми не бачили, і 

бюджет, очевидно, треба активно спортивно-громадські залучити, щоб комітет 

чітко захищав інтереси фізичної культури і спорту. Ми це внесли зараз в 

законопроект, велика група авторів і, зокрема, з вашого комітету і Денис 

Силантьєв, і інші колеги. ми прекрасно розуміємо, що зараз фінансові потоки в 

наступний рік будуть розподілятися наступним чином, що гуманітарна сфера, 

це заробітна плата і, може, десь там житлово-комунальні послуги з запізненням. 

Значить, це що стосується якихось проектів, чи інфраструктурних, чи 

будівництва, про які ми говоримо зараз, і так далі, значить там фізично грошей 

не буде.  

У нас зараз ідея, значить, щоб ми все-таки за зразком європейських країн, 

є в Англії така модель, є в Естонії така модель, і ми, до речі, раніше теж 

планували. Але ми побачили, от Віктор  Петрович Корж коли був в комітеті  і 

ми працювали, ми хотіли алкоголь, тютюн, азартні ігри – частину грошей 

направити на фізичну культуру і спорт. Але поскільки  ми, культура хотіла, ми 

хотіли і всі хотіли, а воно не виходило.  

Зараз є нова така інтегральна ідея, що ми це запозичили в Англії і    

зокрема, і в Естонії, що  цей фонд, який ми хочемо зараз зробити, він в 

процентному відношенні ділиться на всю гуманітарну сферу: і на науку, і 



освіту, і на культуру, і на спорт, і на туризм. Хто останній – це шоу-бізнес, і це 

саме важливе… І на туризм, і до речі, на охорону здоров'я. і таким чином ми 

тут розуміємо, що ми тоді можео через цю наглядову раду. а наглядова рада: 

половина Верховна Рада,  Кабінет Міністрів, Президент і громадськість  - ми 

можемо  на рік щось планувати, підстрахувати, якісь кричущі моменти. 

Можливо ми визначимося, що  скажімо  якісь об'єкти про які сьогодні говоримо 

можна з цього фонду до фінансувати. Скажімо там оптимальний варіант 

Національного "Олімпійського", я при всій повазі не тільки як футбольного 

об'єкту, а як  ключового   спортивного об'єкту країни, бо так вже воно 

задумувалося в усі часи. Тому, спробуємо ми втрутитися в дискусію і змінити 

все-таки  позицію багатьох чиновників, які вважають, що от напевно, значить,  

здоровий спосіб життя  фізична культура і спорт не є пріоритетом. 

Тепер стосовно цієї тематики безпосередньо. Я взагалі би, так у нас  якось 

сталось історично, що визнаєте, що я був прихильником того, щоби ми в якийсь 

момент все-таки звіт послухали один раз про використання коштів. Бо так ми 

зараз думаємо як дозбирати ті  кошти на недобудовані   об'єкти, а там ще воно  

зависла справа і з використанням коштів. І так як би по чесності, можна було б 

його зробити, бо воно вже забулося трошки. 

Друга позиція. Ми  повинні стратегічно розуміти,  що ті об'єкти, які були 

збудовані в контексті підготовки до Євро, все-таки управлінська модель  над 

ними і як ми їх використовуємо.  

От я хочу вам загадати, що як справа була з НСК "Олімпійський". 

Спочатку, це чітко було затверджено як футбольний стадіон і ми тоді разом  з 

Сергієм Назаровичем Бубкою, з міністерством активно переконували, що це 

неправильно, і ми ж не будуємо на одне Євро. Тоді, ви знаєте, змінився проект, 

появилися легкоатлетичні доріжки і так далі, і так далі.  

Тепер в мене     питання і до міністерства, і особливо до федерації, і так 

далі, що, а чому ми там змагань не проводимо? Ми вклали туди гроші. От, мені 

розповідають фахівці, які грають, що на якихось приватних там стадіонах народ 



готується, бюджетні кошти використовує. А навіщо ж ми вкладали бюджетні 

гроші в НСК "Олімпійський"? Чому ми не може відкрити НСК "Олімпійський", 

щоб в денний час будь-яка дитина туди прийшла, щоб там секції появилися? 

Ну, це абсурдна історія! 

Значить, ми з бюджету вкладаємо гроші, а потім це закриваємо і возимо 

наших спортсменів на приватні установи і підприємства. Ну, це ж абсолютний, 

абсолютний абсурд. Тому мені здається, що от, наприклад, бо найбільше болить 

мені цей об'єкт. Ми стільки списів з цього об'єкту тоді поламали в той період. 

Була спеціальна слідча комісія, яку Равіль Сафович Сафіуллін очолював, багато 

було роботи. То давайте це доведемо до розуму, продумаємо взагалі, значить, 

концепцію, як функціонує НСК "Олімпійський". 

Можливо, відродимо. Непогано було б і наглядова рада. Щоб не тільки 

там кілька чиновників керували, а наглядова рада. Бо це з наші, ці гроші ми з 

вами давали, бо з бюджету ж фінансувалось. Ми ж не Польща там чи інші 

країни, де інвестори і європейці, а ми самі фінансували 100-відсотково цей 

об'єкт. Львів хоч, Дніпропетровськ, хоч місцеві громади там додавали. А тут ми 

самі фінансували у Києві. 

Тому, як він діє, який доступ туди дітей, людей і так далі? А футбол, ми з 

повагою, ми розпишемо. Футбол же не весь час там? Коли футбол, - питань 

немає. Щоб зробити це. 

Тепер навколо НСК. Проаналізуємо, значить, ну, тоді ж, я перепрошую, 

мозгів вистачило всі спорткомплекси, зали і корти, все зруйнувати, залити 

бетоном. Вистачило мозгів, хоч ми сопротивлялися, хоча, я вважаю, що це 

злочин кримінальний, тому що тут сидять автори закону, які заборонили 

закривати, змінювати спеціалізацію спортивних об'єктів, бо не можна їх 

змінювати! Достатньо було зняти ті сітки, поставити підлогу якусь дерев'яну, 

провести один фуршет і провести все, спортивний об'єкт. 



Тепер подивіться, якщо там асфальт лежить, то що ми там будемо 

робити? Звичайно, треба робити спортивні об'єкти. Тоді на всіх нарадах, тоді 

спортивних, як пам'ятаєте, коли я піднімав питання, мені сказали, звичайно, 

після "Євро-2012" це будуть спортивні об'єкти.  

Давайте думати, чи це бюджетні гроші, чи якісь інвестиційні, але думати, 

на який компроміс ми йдемо, якщо інвестиційні, зрозуміло, що вони захочуть 

ще щось будувати, чи готель, чи ще щось. Чи ми ідемо на це, чи у нас 

залишається асфальт, чи ми щось робимо в такому плані.  

Тому я пропонував би комітету теж зініціювати створення наглядової 

ради. І, можливо, там прямо на НСК провести таку нараду і подивитися, обійти 

подивитися, що там позалишалося в нас: а) відкрити об'єкт, підняти всю 

інфраструктуру навколо (ми зараз кожний метр у центрі шукаємо. У нас нема, 

де спортом займатися), а там же золоте місце, треба його максимально зробити. 

 І, звичайно те, що колеги виступали, я абсолютно підтримую. Значить, 

нам треба зрозуміти управлінську модель систему фінансування, все, що 

пов'язано із "Ареною Львів" і там з іншими об'єктами, які будувалися. Значить, 

і як з ними діяти. Тому я передивився, по більшості позицій я би рішення і ці 

рекомендації підтримав.  Але от по НСК спеціально хотів би додати, щоб ми 

активніше тут попрацювали. І вже думаючи над бюджетом наступного року 

продумали, значить, яке ми бачимо місце, скажімо, тих, з одного боку,  

заборгованості, можливість якихось проектів. Але, ще раз скажу, що мали на 

увазі, що дуже важко нам буде гроші вибивати. Тому в перспективі оця ідея, 

яку ми зараз виношуємо спеціального і уповноваженого фонду, який би… там, 

Денис, не пам'ятаєш, скільки ми 25, чи скільки на спорт, чи 15? 20, да? 20 

відсотків із цієї суми там ми закладаємо відсоток з акцизу алкогольного і 

частина грошей, щоб по азартних іграх. І по всьому світі це компенсатор, якщо 

ми дозволяємо азартні ігри, то значить ми інвестуємо в здоровий спосіб життя, 

в культуру, в освіту і так далі. Тобто це появилася у нас можливість хоч 



якихось грошей і щось планувати на наступний рік, а не тільки думати і як 

діяти.  

Іще одну тему підніму. Хотів би, щоби, Артур Леонідович тут завжди 

підтримував, і команда комітету. Значить, ми, він не зміг бути на останньому 

засіданні НОК, де була дискусія. Я якраз переходжу зараз на слухання по освіті. 

Ну, чесно кажучи, це катастрофа те, що Міністерство освіти  придумали з 

кафедрами фізичного виховання. Ну, це катастрофа. Такого не було. Вже такі 

уряди були, але такого ніколи не було, щоби видати  спочатку 

рекомендаційного листа, а потім в Мін'юсті зареєструвати. Значить, і фактично 

ви знаєте, що у нас вже більше півтисячі викладачів фізичного виховання з 

вузів уже звільнилася, або їх звільнили. От у мене 3 ректори були, які кажуть, 

що: "Нас або в цьому році посадять, або в наступному. Ми підтримуємо Бубку, 

Томенка там, Палатного і так далі. Нас будуть садить". Чому? Тому що, якщо 

це не обов'язкова дисципліна в виші, значить, тоді ж люди не залишаються, 

вони ж гроші не… І ректори придумують різні схеми, як їм платити зарплату, 

придумують навантаження різні і так далі. Приходить з КРУ перевірка і каже: 

"А що ж ви тут махлюєте? Цей чоловік невідомо що викладає, ви йому зарплату 

пишете". Значить, і маємо півтисячі. Це по цьому року, що ще народ боїться. 

Або в наступному році в нас всі викладачі з вузів підуть. І всі кафедри будуть 

потихеньку закриватися. Ну, це ж біда. Значить, тому я думаю, що ми повинні 

однозначно орієнтувати, я це буду на слуханнях освітніх говорити, що це 

абсурдна ідея. То ми уроки скорочуємо в школах. Не уроки треба скорочувати, 

зміст змінювати уроків. 

Так сам і у вузах: не зменшувати кількість обов'язкових предметів, а 

зробити так, щоб це були своєрідні уроки здоров'я, щоби ті студенти хоч мали 

можливість вийти на вулицю, походити, чи школярі. Тому оце біда. Я просив 

би вас включитися, тому що, якщо ми не зупинимо ліквідацію системи 

фізичного виховання в вузах, значить, ми взагалі втратимо тоді галузь. Ви ж 

розумієте, що таке… Там тільки в вузах інфраструктура практично залишилася. 

Якщо піде викладач, і кафедра,… що далі буде? Буде створений приватний 



спортивний клуб. Передадуть це приватному потихеньку спортивному клубу. 

Поряд будинок якийсь поставлять, бо часом і ректорам, щось вони зацікавлені 

щось там будувати. І ми втратимо інфраструктуру і людей. Тому, можливо, ця 

тема ніби дотична, але, я думаю, що вона дуже важлива, щоб ми її не забули і 

підтримали. 

Тут міністерство просто наш союзник, тому що зрозуміло, що це в 

системі Міносвіти. Це тоже це питання, до якого треба думати, як це, так би 

мовити, нам, щоби єдина модель якась була управлінська в цьому плані. Але ми 

не можемо допустити, щоб в наступному році у нас були закриті кафедри 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович. Що стосовно, що 

стосовно Міністерства профільного молоді і спорту. Це ви дуже праві. І наш 

комітет не тільки зараз буде відпрацьовувати цю проблематику, яка сьогодні 

офіційно якби не існує, але ми ж багато про неї чуємо. Ми відпрацьовували в 

минулій каденції цю проблематику. І я впевнений, що ми входимо в 

олімпійський рік 2016, да, ну, наразі це зовсім неможливо. І знаєте, є дуже така 

проста статистика, є цифри.  

Якщо взагалі по економіці, на жаль, по нашим науковцям, по другим 

параметрам наша держава входить, ну, я не буду казати, на яке місце сьогодні у 

світі, знаходиться, да, то дуже далеко по нашим економічним показникам. То 

завдяки нашим спортсменам наша держава завжди входить в двадцятку 

найкращих спортивних держав у світі. Нашу державу завдяки узнавали, да, 

після 1991 року, після незалежності України завжди узнавали по нашим 

спортсменам. 

Тому я впевнений, що наш комітет зробить все можливе. І я впевнений, 

що все ж таки Міністерство молоді і спорту буде існувати у нас в державі. Я не 

бачу, і не тільки наш комітет, не тільки я, а я впевнений, що багато народних 



депутатів України бачать, не бачать проблеми в тому, щоб Міністерство молоді 

і спорту України існувало. Це повинно бути як окремий орган, а не це був 

департамент чи якесь, держслужба чи підрозділ якогось профільного 

міністерства, непрофільного, перепрошую, міністерства. Дякую. 

Для співдоповіді слово надається заступнику міністра молоді і спорту 

України, керівнику апарату Даневичу Миколі Володимировичу. Будь ласка. 

  

ДАНЕВИЧ М.В. Доброго дня! Шановний Артур Леонідович, Микола 

Володимирович! Хотів би, по-перше, подякувати вам за підтримку не тільки 

самого міністерства, а і взагалі спорту в Україні, і спортсменів, і тренерів. Хотів 

би продовжити питання, яке ви підняли стосовно НСК "Олімпійський". Микола 

Володимирович, Артур Леонідович, ми з вами не просто, а ми ногами пройшли 

і побачили очима всю проблематику. І я дуже дякую, що сьогодні на цих 

слуханнях ви підняли це питання, от.  

І хотів би ще нагадати про те, що, Микола Володимирович, ми з вами 

знаємо, що в приміщенні, яке не введено сьогодні в експлуатацію, повинен був 

бути музей спорту. Це приблизно  дві з половиною тисячі метрів. І хотів би 

проінформувати громаду про те, що сьогодні цей музей спорту знаходиться в 

напівпідвальному приміщенні. Він має сотні і тисячі спортивних експонатів. І 

на сьогоднішній день немає права на існування. Хотів також нагадати, що в 

НСК "Олімпійському" в цих приміщеннях, в центрі міста, повинен бути 

знаходитись науково-дослідний інститут, який сьогодні теж немає приміщення. 

І ми сьогодні вимушені його перевезти в Конча-Заспу.  

Хотів би нагадати те, що ми планували і антидопінговий центр теж 

перевести на НСК "Олімпійський". Тому, дійсно, є проблема. Але цю проблему, 

Артур Леонідович, Микола Володимирович, ми можемо вирішити тільки разом.  

Я хотів би подякувати і я повністю підтримую вашу пропозицію щодо 

наглядової ради НСК "Олімпійський". Ця пропозиція була і запропонована 



самими  НСК "Олімпійським". Та я думаю, що ми просто знайдемо, визначимо 

час, проведемо таку зустріч. І потім проінформуємо громадськість.  

Що стосовно сьогоднішнього питання, я хотів би проінформувати щодо 

управління мінмолоді і спорту було  передано три цільових комплекси. Після 

проведення Євро 2012 це була постанова Кабінету Міністрів від 24.04.2013 

року за номером 322. І нам було передано "Арена Львів". Сьогодні керівництво 

і представники присутні тут. НСК "Олімпійський", теж присутні. І Палац 

Спорту. Я хочу сказати, я не буду забирати їхній хліб. Хай вони 

проінформують сьогодні всіх нас, що відбувається, які сьогодні, і як вони 

сьогодні виживають. Але на сьогоднішній день вони існують лише за рахунок 

того, що вони самі проявляють ініціативу, сьогодні знаходять можливості, але 

не по більшості по спортивним змаганням чи надання послуг, пов'язаних зі 

спортом, а надання інших послуг: концерти, якісь туристичні напрямки. І тому 

я рахую, що є проблеми. І я просив би, Артур Леонідович, чи можна потім 

надати їм слово? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую, Микола Володимирович. Ми обов'язково 

надамо представникам НСК "Олімпійський" слово.  

 Що стосовно Наглядової ради, ми будемо… я впевнений, що наш комітет 

буде ініціатором створення Наглядової ради при НСК "Олімпійський". Я 

впевнений, що там є дуже багато об'єктів, які сьогодні могли би 

використовуватися для дитячо-юнацького спорту, для тих цілей, для тих дітей, 

які можуть займатися в ті дні, коли немає там футбольних матчів і так далі. Але 

ж ми повинні для цього бути всередині і розуміти повну, в повній мірі картину, 

яка там сьогодні знаходиться. І я впевнений, що наш комітет цьому буде 

приділяти дуже багато питань. 

  

ДАНЕВИЧ М.В. Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович.  

Для співдоповіді слово надається Божку Миколі Петровичу, першому 

заступнику Голови Нацагентства з організації та проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи з футболу Євро–2012, будь ласка. 

  

БОЖКО М.П. Доброго дня всім. Я, по-перше, хотів би подякувати дійсно 

комітету за організоване це слухання. Чому? Тому що, особливо я Миколі 

Романовичу говорю, що він більш дотичний в наших практичних справах до 

цього. Ми з ним зустрічалися, і він так в курсі всіх цих проблем. 

Чому хочу подякувати? Тому що з моменту мого призначення на цю 

посаду, я на даний момент і виконуючий обов'язки, і заступник в одній особі, 

тому що інших керівників нема. Якщо це, мабуть, тонна паперу, то, мабуть, 

мало сказано, була написана на ім'я уряду і на,.. з пропозиціями щодо 

подальшої діяльності Національного агентства. Звичайно, спочатку я хотів його 

ліквідувати, передати підприємство і так далі, і так далі, як це було б розумно в 

тій ситуації, яка склалася в країні. 

Але ситуація склалася таким чином, що уряд в сил тих чи інших причини, 

будемо вважати їх об'єктивними причинами, ці питання не став розглядати. На 

протязі 2014 року ніякої реакції так не послідувало. Тому я був змушений 

скоротити особовий склад національного агентства. Залишити тільки тих 

людей, яких не можливо викреслити, тому що це робота. І тому ми фактично 

трьома особами в центральному апараті із залученням структури Фінінфпро, 

всіх працівників, працюємо як центральний орган державної влади виконуючи 

всі покладені на нас обов'язки і звітності і інше, інше, інше. Тільки в цьому році 

всіма правдами і неправдами я там добився того, щоби все-таки Прем'єр-

міністр дав вказівку для того, щоб створилася робоча група, яка розгляне все-

таки питання, що з ним робити. Вона, звичайно, зібралася один раз. Всі 



відомства, вони без.. це ще, Микола Романович, до того як ви. Це було ще 

раніше, на рівні  керівників. Ми вивчили всю ситуацію.  

Крім цих проблем, які зв'язані з спортом, у нас ще є проблеми, які зв'язані 

з дорогами, з аеропортами, включая Донецький аеропорт, який теж являється 

підзвітною моєю зоною. Було прийнято рішення, що недоцільно ліквідувати 

національне агентство. Було прийнято рішення про його реорганізацію. Але 

подальші активні кроки теж були припинені. Там комісію, вірніше, групу, яку 

повинен був очолити пан Зубко, вона так і не запрацювала, тому що він не 

захотів займатися, я так розумію. Там не однократні звернення до його апарату 

якось цю ситуацію розворушити, не мало руху. Було проініційоване рішення 

ради РНБО в частині, що стосується аеропортів і безпеки польотів. Теж було 

доручення уряду, указ Президента України Петра Порошенка. Він  теж не 

виконаний, до цього часу не виконується. Ми потім, оскільки ми ж служимо 

державі, ну, якщо бити стіну лобом це наш прямий обов'язок, якщо і тому що 

ми бачимо великі проблеми  і в спортивній частині, інфраструктурній, і в 

авіаційній, і в дорожній. Я знайшов підтримку у особі Міністерства фінансів. І 

ми створили відповідну робочу групу для того, щоби розв'язати ці питання, і 

почати розв'язувати.  З керівництво Міністерства фінансів зараз напрацьовано 

алгоритм, відповідно до якого ми маємо провести реорганізацію Національного 

агентства, перейменування, перехід. Дійсно, ми на сьогоднішній день не 

управляємося ніким, ми управляємося самі собою. Перехід під управління 

Міністерства фінансів. 

І мною там, і нашими співробітниками відпрацьована програма, яка, якщо 

не цікаво, я можу закінчити? 

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нет-нет, рассказывайте. 

  



БОЖКО М.П. Спасибо. Відповідно програма, яка розрахована в частині, 

що стосується погашення заборгованості, критичної заборгованості, яка росте 

зараз і по судам, і мінімальної суми, яка необхідна для того, щоб, мінімальної 

суми, необхідної для добудови і введена в експлуатацію об'єктів для того, щоб 

вони були закінчені. В більшій частині це стосується аеропортів, тому що вони 

в даний час сьогодні, і харківський, і львівський некатегорійні із-за цього. І 

питання безпеки польотів, воно стоїть дуже гостро.  

Слідуючим етапом, це якби перший крок, який не самий, можливо, 

складний. Інший крок, це проведення цієї державної політики, яке сьогодні 

Кабмін сповідує та й Президент про те, щоб державні підприємства, вони були 

відділені від міністерств, були спрямовані відповідно до їх профілю і завдань 

відповідним управлінський, відповідним управлінським холдингам або іншим 

структурам, які можуть сформувати чітку програму цих об'єктів.  

Тому нами запропоновано для Мінфіну, і Мінфін зараз розглядає, що 

об'єкти, ті, які будувалися за рахунок залучених коштів, вони мають об'єднані, 

там мають бути вистроєні дуже чіткі бізнес-процеси. В тому числі і те, що казав 

шановний пан Томенко, коли ми маємо величезний НСК "Олімпійський", де є 

першокласна інфраструктура не футбольна, а першокласна інфраструктура, ту, 

яка була, витрачені величезні гроші, для легкої атлетики і так далі, і так далі. 

Яка на сьогоднішній день простоює. А хтось десь втрачає гроші, які можуть 

бути використані і направлені на погашення в подальшому.  

Тобто для вибудови цих бізнес-процесів необхідно йти дальше і будувти, 

залучати спеціалістів, які зможуть побудувати ці… добудувати – це  перший 

етап. Я вже кажу про подальше. Ми побудувати з вами об'єкти. Це ж ми не 

будували для когось  робочі місця за рахунок цієї держави. Ми побудували 

об'єкти, які мають працювати, заробляти гроші, мають відповідний бізнес-план, 

бо заробляти гроші, компенсувати ті…  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Микола Петрович, не можна проводити на НСК 

"Олімпійський" легку атлетику, ви про це теж знаєте. Нема можливості, треба 

добудовувати.  

  

БОЖКО М.П. Я закінчу. Зараз нема можливості, тому що її треба 

створити, цю можливість. Ями є, все там є, їх потрібно просто  довести до ума. 

Це питання таке, дискусійне, але воно вирішується. Це питання технічне, 

давайте зараз не тратити на це час.  

Для того, щоб закінчити всі ці об'єкти, було, дійсно, через струтури 

Фінінфпро було залучено 4,2 мільярди гривень в кінці 2012 року, які понині… 

час обліковуються в Державному казначействі, з нього не витрачена ні одна 

копійка. Там знаходиться і ваша НСК "Олімпійська зона гостинності", там і 

музей, і центр, який там має відповідні проводити дослідження по спортивним 

там змаганням і так далі, і вся ця зона, яка перестане бути аварійною, а буде 

доходною, яку можна використовувати для тих чи інших.  

Така ж ситуація, там же гроші знаходяться "Арени Львів", яка має бути 

оплачена друга черга і передана повністю у підприємства, там же знаходяться 

кошти, які потрібні для добудови і здачі Львівського аеропорту, харківського, 

дороги. Донецький, ну, випадає та сума, звичайно, вона требує актуалізації, 

переформування.  

Але, насправді, на сьогоднішній день є програма, є розуміння, як це треба 

зробити. Осталась справа за малим: закінчити процес реорганізації і рішення 

уряду, якого ми ніяк не можемо добитися в цій частині.  

Я можу довго тут розказувати про дуже всякі речі, але я думаю, що якщо 

будуть у когось запитання, які більш конкретні, хай відповідь… 

На сьогоднішній день в нас агентство працює повністю, відпрацьовує 

програми і там веде всю юридичну роботу і так далі, і так далі.  



Хочу такий важливий  момент, що ми з Миколою Романовичем, вот, 

обсуждали в Міністерстві фінансів, це те, що зараз спливає час трьохрічний, да, 

і всі підрядники, всі, там, генпідрядники, всі вынуждены подати в суди. І зараз 

нарахування, які ми маємо додаткові до тих боргів, вони з кожним днем 

збільшуються. На сьогоднішній день ми до цих боргів маємо вже десь ще 50 

мільйонів, але це ще не всі рішення судів, тому що люди змушені були, там, 

якийсь час терпіти, ну, їм треба зафіксувати заборгованість, вона росте. Тобто 

ми ще маємо від своєї цієї незграбної роботи ми маємо ще і борги, які ми самі 

собі заробляємо, розумієте? Мало того, зараз… а цим користуються люди, зараз 

уже появилися суди, де треба відповідати і треба йти спростовувати ці судові 

стягнення. Так ми маємо проблему з тим, що ми маємо зараз заплатити 

величезні суми грошей судового збору, які, вибачте ,в нас в агентстві немає, 

тому що в нас даже на зарплатню грошей немає. І це слідуюча проблема, яку 

теж треба піднімати, ну, вона, мабуть, не сьогоднішнього дня.  

Ну, і хочу дещо так, можливо, для інформації. Я не хочу забирати хліб, 

там, в правоохоронних органів, вони, там, звичайно вже відпрацьовували не 

один раз і ще раз відпрацюють. Але, щоб для загального розуміння, чому 

мінялися цифри. Тобто там є і об'єктивна складова. Перше – проекти, які були в 

2008 році закладені, вони там, по-перше, обліковувалися по валютно-

кошторисній документації по 5 гривень за долар, потім вони змінилися. Але 

важливий момент, я хочу вам сказати, що, коли почалось в 2010 році, я з цим 

розбирався особисто, коли почалося уже співпраця з УЕФА, коли були висунуті 

дуже жорсткі, ну, требования, да, по безпеці і так далі, в ці проекти були 

внесені дуже значні зміни, дуже великі зміни. Це і реконструкція площаді по 

НСК "Олімпійському" і там були затрати, які мають, ну, об'єктивну частину. В 

"Арені Львові" є збільшення кошторисної вартості за рахунок того, що там до 

самого проекту самого стадіону був введений блок той, який дозволяє на місці, 

там, де находиться Львівський стадіон побудувати ще один мікрорайон. Тобто 

там були підведені потужності енергетичні, газові і так далі для міста. Тому там 

є, звичайно, і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Але для цього є у нас відповідні 



органи, вони вже неоднократно це робили, якщо треба вони ще раз оце 

перевірять і, там, вийдуть на якісь питання.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Петрович.  

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я би ще тільки коротко хотів сказати, особливо, 

якщо згадали про Львів, то, я думаю, що я недаремно показав папки документів 

про те, що, коли одна з фірм, можна навіть сказати вам назву цієї фірми, яка зі 

120 мільйонів, які їй приходять, які їй прийшли 120 мільйонів за… вона була 

підрядник, вона зайняла субпідрядників, то зі 120 мільйонів, які їй передбачені 

56 робот… на 56 мільйонів виконують субпідрядники, а 64 лишається 

підряднику. Ось вам і збільшення вартості об'єкту. Це конкретно, це є 

"Донспецмонтаж", є директор стадіону, може підтвердити. І таких фірм ще 

можу вам назвати по Львову, знаєте, от вони повірили і починають давати 

папки документів. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович. 

Шановні колеги, переходимо до обговорення. Хочу нагадати, що в нас 

обговорення регламент 5 хвилин і прошу всіх дотримуватися регламенту. Я 

буду трошечки корегувати як головуючий.  

Слово хочу надати секретарю нашого комітету народному депутату 

України Романовій Ганні Анатоліївні. Будь ласка.  

  

РОМАНОВА А.А. Вітаю всіх. Я дуже вдячна за те, що ініціювали члени 

нашого комітету, Микола Романович, Артур Леонідович такий важливий захід.  



Що хочеться сказати. Коли аналізуєш 150 сторінок тексту, різні висновки, 

а потім ще заслуховуєш, ну, якісь звіти, то так наче здається, що ми кажемо про 

якісь копійки і не про суми в мільярди гривень, в мільярди доларів, які треба 

буде відшкодовувати нашим, ну, всім фактично платникам податків, простим 

українцям ще довгі роки. 

Звичайно, ні в кого немає сумніву з тут присутніх людей, а також серед 

українців, які б почали з'ясовувати і чути про ці мільярдні витрати, які пошли з 

державного бюджету, були взяті під державні гарантії, що тут були  

корумповані… корупційні схеми.  

Я хочу привернути увагу, серед багатьох звітів також є лист від 

Державної фінансової інспекції, у вас він розданий. І, дивіться, Державна 

фінансова інспекція повідомляє, що провела 457 контрольних заходів, охоплено 

контролем 31 мільярд гривень, якими встановлено фінансових порушень лише 

на суму 3,9 майже 4 мільярди гривень, з них: завищення вартості виконаних 

робіт, що призвели до збитків на 0,3 мільярди гривень; порушень при 

здійсненні державних закупівель на 1,6 мільярдів гривень; порушень 

бухгалтерського обліку на 2 мільярди гривень і так далі. Тобто лише цього 

абзацу нам вистачить для того, щоб органи правоохоронні, а також прокуратура 

зараз починала ретельну перевірку для того, щоб притягнути до 

відповідальності осіб, тому що ми ніколи, якщо будемо зараз вдаватися ось у ці 

схеми, скільки тут було субпідрядників, очевидно, що постраждали 

субпідрядники, які фактично виконували роботи, а генеральних підрядників 

немає а ні на цьому… на цих слуханнях в цій залі, скоріше за все, їх немає в 

Україні зараз.  

Тому мені дуже прикро, що зараз… 

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

  



РОМАНОВА Г.А. А, є. Ну, я дуже сподіваюся, що ми зараз заслухаємо 

представника прокуратури або так. Це перше.  

Друге. Ми… А, ось тут у мене навіть принесли лист з Генеральної 

прокуратури України, де засвідчується готовність до співпраці з вище 

визначених питань за підписом Столярчука заступника Генерального 

прокурора України. Я думаю, що треба починати все це саме з прокуратури, 

щоб дійсно притягнулися до відповідальності VIP-корупціонери, а саме ці 

люди, які на той момент очолювали агенцію якраз з проведення Євро-2012 це 

Борис Колесніков, якого немає в цій залі, але якого запрошували.  Тому у нас 

будуть рекомендації по результату цих комітетських слухань. Дуже прошу, щоб 

рекомендації, тут внесено перевірки правоохоронних органів, також, щоб ми за 

результатами цих комітетських слухань порушили справу на рівні Генеральної 

прокуратури, тим паче, що Генеральна прокуратура цим листом засвідчила 

свою готовність до співпраці. І, звичайно, ми дуже сподіваємось, щоб ця справа 

і хоча б якісь, там, мільйони гривень, я не кажу вже про мільярди гривень, щоб 

вони були повернуті в державний бюджет, а винні особи потягнули 

відповідальність за все це, тому що ось елементарний приклад. Міністерство 

молоді  і спорту в бюджеті, я не знаю скільки в проекті на наступний рік, але на 

цей 900 мільйонів гривень всього фінансування на все Міністерство молоді і 

спорту. Наприклад, на розвиток туризму і промоцій в Україні не виділяється 

жодної копійки і ми навіть не можемо добитися, щоб 20 мільйонів гривень було 

закладено. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Анатоліївна, я перепрошую, не 900, 90 мільйонів.  

  

РОМАНОВА А.А. 900. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

  

_______________. 900. 

  

РОМАНОВА А.А. 900 мільйонів. 900 мільйонів. Але це на всю галузь 

спорту і молоді в нашій країні. А зараз ми кажемо про мільярди доларів 

бюджетних розтрат, які просто ігноруються і держава, я думаю, що не приділяє 

цьому належної уваги. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Анатоліївна.  

Шановні колеги, запрошую до виступу Ринського Дениса Ігоровича 

директора державного підприємства "Арена Львів". Будь ласка. 

  

РИНСЬКИЙ Д.І. Доброго дня. Дякую за таку можливість. Дякую вам за 

те, що піднімаєте таке надзвичайно важливе, життєво важливе питання для 

нашого підприємства, оскільки весь колектив, весь колектив "Арени-Львів" 

звісно його діяльність спрямована на те, щоб зробити стадіон центром 

спортивного, ділового і культурного життя міста і області. Ось. 

Але ряд тих, скажімо, вищезазначених питань створює труднощі у цій 

діяльності, зокрема, як ми знаємо, на сьогоднішній день стадіон "Арена-Львів" 

знаходиться у підпорядкуванні двох відомств це Міністерство молоді та спорту, 

а також дирекція з підготовки Євро, а саме його дочірнє підприємство 

"Західне", "Західінфрапроект", ось. 

Будучи, ну,  скажемо,  сином двох батьків, будемо так говорити, ми 

маємо  великі  проблеми в експлуатації стадіону. Зокрема це відображається на 



енергозатратах, оскільки стадіон настільки великий, був збудований таким  

чином, що витрати на електроенергію і опалення   ми можемо погасити тільки 

тоді, коли проводимо  мінімум три  надзвичайно великих заходи протягом 

місяця. Тобто, як відомо, згенерувати таку кількість  заходів дуже складно, 

оскільки є певний календар заходів,  є календар футбольних матчів, тобто це 

складно.  

Друге питання – це те, що величезна кількість систем, зокрема 

слабострумних системи, електричних, пожежних систем знаходяться, власне, у 

другій черзі будівництва, яка не здана в експлуатацію, відповідно ми не маємо  

можливості  їх обслуговувати, мати гарантійне обслуговування  і відповідно 

займатися    оптимізацією енергозатрат на ці системи,  тому що саме вони є, ну 

скажемо так, створюють найбільшу питому вагу  витрат нашого підприємства, 

як на мене, не до кінця продуктивну. 

Велика проблема – це і не здана електрична підстанція  (ПС 110 

"Стадіон"). Великий такий інфраструктурний об'єкт поблизу території нашого 

стадіону, який, власне, мав би забезпечити відсутність ризиків з 

електропостачання стадіону для проведення таких надзвичайних матчів як матч 

збірної України, як  проведення  футбольних матчів у Лізі Чемпіонів, в  інших 

чемпіонатів, а також  інших ділових  заходів, спортивних  заходів на прилеглій  

території. Тобто ми маємо тимчасове електропідключення, це проблема, це 

ризики. І для того, щоб їх зменшити, ми працюємо з допомогою   резервного  

живлення. Це дорого, скажемо так. 

Ми маємо питання, пов'язані з якістю проведення робіт, очевидно. Тому 

що перебуваючи у стані експлуатації об'єкту, дуже  багато елементів, дуже 

багато речей знаходяться у такому стані, який, ну скажемо так, визиває ряд 

питань.  Яким чином  ми бачимо вихід з цієї ситуації?  Яким чином?  

Першим  ділом  ми би  хотіли звернути увагу все-таки на закінчення 

будівництва  та здачу в експлуатацію цілісного об'єкту. Тут мова іде за другу 

чергу будівництва.  Це потрібно  зробити для того, щоб  об'єкт був єдиним, 



цілим, підпорядкованим нашому відомству, і ми могли, скажемо так, далі 

працювати повністю зі всіма активами, які у нас є.   

Наступне. Це є розробити якісь практичні рекомендації відносно 

енергозаощадження, відносно економії енергозатрат, тому що це суттєва стаття 

витрат. Ми, очевидно, працюємо над тим в рамках нашої щоденної діяльності. 

Але знову ж таки підстанція, а також якісь кардинальні речі їх неможливо 

зробити на даний час. Ось. 

Ну, і один з також найважливіших питань, як на мене, це є питання 

транспортної розв'язки. Як відомо, транспортна розв'язка мала. Проект великої 

транспортної розв'язки знаходиться також у другій черзі будівництва, ми не 

знаємо, що з тим питанням. Мабуть, це питання не зовсім стадіону, це питання 

структури міста, області, скажемо так. Тому надалі, можливо, варто, щоб ним 

займалися, власне, області, місто, скажемо так, якщо буде розглядатися питання 

корекції проекту і відділення тих частин його, які, ну, не зовсім ми би мали 

ними займатися. Ось. Зокрема, під час експлуатації велика проблема з 

добирання, заїздом, з виїздом, це ризиковано, тому що мова йде про трасу 

міжнародного значення М-06. Це серйозні речі. От. 

Тобто конкретні кроки, які, на нашу думку, є доцільними в цьому всьому 

процесі. Мабуть, треба відновити діяльність замовника з державного 

будівництва. Після того провести детальний аудит, аудит всього, що було 

збудовано, провести аудит якості робіт і розібратися, що реально відбувається з 

другою чергою будівництва. Мабуть, подивитися на вартість. Ну, це вже 

питання, мабуть, не наше, але розібратися конкретно, що є, тому що роботи 

дуже складні, механізми специфічні, це все потребує відповідних фахівців, 

таких фахівців немає в штаті підприємств.  

Третє рішення. Після того, коли це буде відомо необхідно прийняти 

рішення відносно передачі функцій замовника.  



Ми вважаємо, що, як варіант, функції замовника для того, аби завершити 

питання, тому що є, як відомо, частина будівництва, яка не завершена по 

стадіону. Очевидно, її також треба відкоригувати, тому що те, що було 

закладено… Ну, по-перше, вартість змінилась, по-друге, появились якісь речі 

нові, які треба, а, по-третє, відпала необхідність в якихось речах, які, ну, 

скажемо, втратили актуальність внаслідок часу. Тобто треба провести 

корегування проекту і, як на нашу думку, функцію замовника будівництва 

відносно завершення цього об'єкту варто віддати "Арені Львів", тому що нам як 

експлуатуючій організації, нашому міністерству безпосередньо керуючому 

відомства простіше і зручніше на місті бачити, що конкретно нам треба і 

контролювати прозоро, ну, скажімо, завершення цього публічного питання, от. 

Очевидно, треба прийняти рішення надалі відносно розвитку території навколо. 

Тому що стадіон  знаходиться далеко від центру міста, він позбавлений певних 

елементів, необхідних, інфраструктури і саме тому ми втрачаємо багато через 

те, що ми є окремо. Стоїть питання того, що буде навколо стадіону, яким чином 

транспортні шляхи, інші магістралі, трафік туристів, ділових людей або  будь-

яких інших процесів міста і області буде проходити через стадіон. 

Відповідно окремим пунктом все ж таки корегування проекту визначення 

джерела коштів і завершення будівництва. Що стосується зниження 

енергозатрат, хотілося би ще сказати все ж таки відносно підстанцій, що 

необхідно розглядати її запуск в першочерговому, скажімо так, ключі, оскільки 

електрична підстанція потрібна не тільки стадіону, а й життєвоважлива для 

того, щоб розвивати інфраструктуру навколо. Це  великий об'єкт, який стоїть і, 

очевидно, він має бути запущений в експлуатацію і виконати завдання по 

розвитку генплану міста чи області, таке бачення. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Деніс Ігоревич. Ви  хотіли щось? Ні, добре. 

Для виступу слово надається Кулініч Ірині Вікторівні директору 

департаменту економічної політики львівської міської ради.  Будь ласка. 



  

КУЛІНІЧ І.В.  Доброго дня, доброго дня я є представник Львівської 

міської ради, я не буду зараз ще раз повторювати ті речі, які важливі для міста, 

щоб і арена "Львів", так і аеропорт були введені в експлуатацію, бо насамперед 

відповідальність за мешканців, за гостей, за туристів, за відвідувачів лежить на 

міському голові. Але в нас є дуже важливе питання, яке я вважаю, за 

дорученням міського голови, я повинна підняти на цьому засіданні. Насправді, 

по державній програмі проведення "Євро-2012" з містом держава не 

розрахувалася за ті роботи, які були приведені в місті, окрім аеропорту і окрім 

арени "Львів". Це є будівництво доріг, які є виконані, по них їздять всі, ними 

користуються. І насправді це є дві іноземні компанії, це іноземні інвестори, які 

провели роботи на суму 158 мільйонів гривень, і держава ці кошти нам не 

повернула.   

Ми неодноразово зверталися до всіх прем'єр-міністрів, до всіх міністрів 

фінансів, до всіх міністрів інфраструктури, і Мінрегіонбуду. Але наразі це 

питання не врегульоване ніяким чином.  

Чому вони ще важливі? Насправді 158 мільйонів гривень – це практично 

80 відсотків бюджету розвитку міста Львова. Це є дуже велика і солідна цифра. 

По-друге, Управління капітального будівництва Львівської міської ради 

практично вже є за ці три роки останні розвалини. Тому що рахунки постійно 

блокуються, колективу як такого немає, всі проекти, які вони вели, вони є, вони 

пропали, заборгованість по заробітній платі погасити ми також не можемо. І 

судового збору місто за проведення цих робіт заплатило цим іноземним 

компаніям півтора мільйона гривень. Тобто дуже шкода, що в рекомендаціях, 

які є розроблені, проект рекомендацій від сьогоднішнього комітету, не 

врахували от ще ці пропозиції по все-таки поверненню заборгованості, 

проведенню робіт у містах, які приймали чемпіонат Євро. Дякую. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ірина Вікторівна, для того ми й проводимо сьогодні круглий стіл, для 

того щоб в ці рекомендації добавити рекомендації тих виступаючих, тих 

фахівців, які сьогодні будуть виступати. Дяку за регламент. 

До виступу запрошую… слово надається Приступі Євгенію 

Никодимовичу, ректору Львівського державного університету фізичної 

культури. Будь ласка. 

  

ПРИСТУПА Є.Н. Дякую. 

Шановні колеги, то правда, ця проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, - 

це проблема ваги національної безпеки. Україна - я вітаю навпаки всіх нас, - на 

останньому місці за тривалістю і якістю життя в Європі, в тій Європі, куди ми 

прагнемо вступати. Тобто інвестиції в спорт, в здоров'я молоді, всіх нас є 

самими гуманними і ефективними інвестиціями. 

Артуре Леонідовичу, дякуючи позиції вашого комітету, нашого 

губернатора Олега Синютки, нарешті прийнято розпорядження уряду про 

передачу університету функції замовника, ще не підписане, от воно, є. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … сподіватися, що підпише. 

  

ПРИСТУПА Є.Н. Да, да, ви розумієте, нами, на підставі цього вже 

існуючого розпорядження, кабінет проголосував, опрацьовано техніко-

економічне обґрунтування.  

Що ми вас просимо? Ну, звичайно, я тут погоджуюся з колегою Денисом, 

треба провести аудит, перезатвердити проектну документацію і ми просимо 



дати нам уже не тих, що в 2010 році 16 мільйонів для завершення, от тут 

міністр спорту, заступник міністра говорив, що на національному не можна 

проводити легкоатлетичні, а на нашому "Зоряному" стадіоні в центрі Львова 

можна. Он сидить Віктор Корж, Віктор Петрович 7 років назад сказав мені: 

"Слухай, не футболом єдиним робив 8 бігових доріжок". Ось, ми зробили і 

просимо цих 16 мільйонів, які, от і Микола Романович, і весь депутатський 

корпус, за винятком вас, от ви не працювали на наш університет, повинні 

попрацювати, щоб ми зробили той "Зоряний" стадіон, адже він є базою 

олімпійської і параолімпійської підготовки. І на правобережній Україні, Артуре 

Леонідовичу, немає восьмидорожника, тільки наш, де можна проводити… От 

був Гуцул, ваш перший заступник міністра, був Бубка. А хто не був? І Томенко 

був, Величкович тільки приїжджає, зразу сварить мене депутат, і ви були. 

Тобто, ну дивіться, 16 мільйонів, смішна цифра, а стадіон, наша база 

олімпійської підготовки передбачалася на підготовку до Олімпійських ігор в 

Лондоні. 

Корж виділив гроші, почали ми готуватися, а збірна легкоатлетична 

поїхала до Лондона готуватися, знаєте куди, в Краснодар. Ну чули той анекдот, 

это уже не смешно, а Львів і Лондон у нас тільки ….. а клімат такий самий. І 

ото ми просимо. 

Наступний момент. А, і був Денис Силантьєв, і наша спільна мечта 

"dream" з Денисом, з Яною Клочковою. Пам'ятаєш, Денисе? Що збудувати там 

50-метровий басейн. Ми 2 роки просимо віддати нам наше. Нарешті віддали. І 

вже є, Денисе, доповідаю вам, інвестор, дєньгі і проектна документація на 

басейн, перший буде стартувати Силантьєв. Так. 

Дорогі друзі! 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо він пенсіонером не стане до того часу. 

  



ПРИСТУПА Є.Н. Ну я знаю, подумаємо, спитаємо його. 

Друзі! Ви розумієте, я прошу те, що нам належить. Оце, що ви говорили, 

Артуре Леонідовичу, порівняйте, Олімпійські ігри в Лондоні, наш зоряний 

університет делегував 17 своїх представників. 17! Навіть горсовєт не знає 

скільки. 17! Два золота. Все Государство Польске – два золота. А в нас, в Інфізі, 

в університеті фізкультури, ну це катастрофа! Ні басейну, ні це і 7 років ми 

чекаємо поки наш реконструйований стадіон нам передадуть.  

Слава вам те, що ви робите! Слава українському спорту! Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгене Никодимовичу. Я сподіваюсь, що Денис 

Олегович ще в молодому віці зможе відкрити і проплисти, в новому басейні… 

  

_______________. Чемпіонський… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Чемпіонський рекорд серед ветеранів покаже на 

львівському басейні. Дякую. 

  

ПРИСТУПА Є.Н. Ще одна секунда. Друзі, це катастрофа. До 10 відсотків 

школярів у Львові вміють триматися на воді. Не йдеться про навички плавати. 

А в Вінниці ще гірше... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це є проблема і я думаю, що ми можемо 

делегувати Дениса Олеговича в непарламентський тиждень в місто Львів,  щоб 

він вже навчав молодь. 



  

_______________. (Не чути)   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тиждень є плавання у Львові. Да. Добре. 

Для виступу слово надається Попову Олександру Вікторовичу, 

заступнику Харківського міського голови у справах сім'ї, молоді та спорту. 

  

ПОПОВ О.В. Добрый день!  

Ну от грустного перешли к пожеланиям и просьбам, поэтому у нас в 

Харькове есть Центр Яны Клочковой. К сожалению, он маленький, всего 25 

метров. Я надеюсь мы построим 50-ти метровый. 

Ну если вернуться к Евро-2012, то сразу хотелось бы, наверное, сказать о 

том, что город Харьков получил меньше всего денег. И поэтому долги у нас не 

такие большие, о которых говорилось. Но во всяком случае они есть.  

И хотелось бы сразу, чтобы не забирать много времени, обратиться к 

рекомендациям, которые будут приняты после сегодняшних слушаний и внести 

несколько конкретных предложений именно от города Харькова. А именно, у 

нас остались долги по государственной программе "Евро-2012", часть которых 

уже здесь была озвучена. Это реконструкция аэродрома международного 

аэропорта Харькова, который не позволяет сегодня сдать этот объект в 

эксплуатацию. Соответственно передать его государству.  

Сумма долга – 124 миллиона. При погашении этой суммы будет 

возможность сделать полноценным наш аэропорт, чтобы он работал, был 

сертифицирован и так далее. 



Следующее. Остался долг по дорогам, который был полностью освоен из 

харьковского городского бюджета. Это 100 миллионов гривен недополучено за 

выполненные работы по дорогам городским бюджетом и 250 миллионов 

областным бюджетом. Это те конкретные предложения, которые в 

рекомендациях пока не учтены. Мы их в письменном виде, все это отправляли.  

По программе "Евро-2012". Была открыта станция метрополитена и мы 

собирались запустить еще одну. Но, к сожалению, в 2012 году финансирование 

прекратилось. В этом году Кабинетом Министров было обещано нам 100 

миллионов на достройку нашей станции метро. К сожалению, их получено не 

было. Поэтому хотелось бы попросить включить этот вопрос в рекомендации 

для того, чтобы все-таки мы получили эти деньги и смогли получить уже 

харьковчане в одном из самых густонаселенных районов города станцию 

метро. 

Следующий вопрос, который хотелось бы, он уже предпоследний, 

говорить о том, что у нас мы получили в этом поручении как раз "доручити 

Харківській міській раді за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити 

роботу з реконструкції та будівництва стадіону "Олімпік" Харківського 

державного вищого училища фізичної культури". 

У нас эта проблема действительно существует. За счет генподрядчика в 

11-ом году этот стадион под гарантии государства разрушен, выполнены 

определенные работы на 4 миллиона гривен. И в 2012 году эти деньги из 

бюджета потерялись. Соответственно, мы не имеем ни стадиона, ни денег. 

Но, если говорить о поручении, кому это поручение надо давать, это 

стадион государственной формы собственности. Он не относится к 

территориальной громаде. Мы просто физически не имеем права его приводить 

в порядок. У нас было несколько прецедентов, когда к нам обращались 

организации государственной формы собственности. Мы эту услугу оказать не 

могли. Мы встречались с представителями этого училища, предлагали передать 

стадион в коммунальную собственность, после чего мы можем его 



отремонтировать. К сожалению, он принадлежит Министерству образования 

сегодня. Если вы посодействуете в вопросе либо выделения денег на его 

реконструкцию – те, которые были обещаны, 12 миллионов, либо передачи его 

в коммунальную собственность, нас устроит любой вариант. Если он будет 

передан в коммунальную собственность, мы его отремонтируем и приведем в 

порядок. 

И последний вопрос, который поручен мне территориальной громадой, 

все-таки просить – он может быть спорным, - в 2010 году как одна из баз 

подготовки к Евро-2012, за счет денег частного инвестора приводился в 

порядок наш стадион "Динамо", он находится в центре города, рядом с парком 

Горького, который является, наверное, достопримечательностью не только 

Харькова, а и Украины, мы просили бы провести, может, совместные 

переговоры с центральным советом "Динамо" тоже о передаче в коммунальную 

собственность этого стадиона, для того чтобы город мог привести его в порядок 

и его могли использовать все харьковчане и, конечно же, все члены общества 

"Динамо" харьковского, на нем заниматься, на отремонтированном за 

городские средства. Вот пожелание территориальной громады. Спасибо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Александр Викторович. Как раз те пожелания, 

которые вы сегодня озвучили, они у нас все записываются под стенограмму, 

идет стенограмма. Поэтому, естественно, в рекомендациях мы будем 

учитывать, отрабатывать, перерабатывать тот продукт, который у нас сегодня 

есть. 

Я би зараз хотів слово надати голові ФСТ "Динамо" Коржу Віктору 

Петровичу. Якраз там питання… 

  

КОРЖ В.П. Шановний Артуре Леонідовичу…   



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як раз там питання… перший заступник 

  

КОРЖ В.П. Я хочу подякувати за можливість бути присутнім. Голова в 

нас Арсен Борисович Аваков. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, перепрошую, да. 

  

КОРЖ В.П. Перший заступник. Я  хотів би... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це було буквально тиждень тому. 

  

КОРЖ В.П.  ... сказати наступне, що я дякую, насамперед, за те, що 

товариство "Динамо", його керівництво взагалі узнало про таке прохання і 

міської ради харківської. До речі, я хочу сказати, що це вже друге намагання 

міської ради, як ми знаємо, прийняття рішення міської ради стосовно 

приватного майна і небажання, і нерозуміння того, що треба хоча б поставити 

до відома власників об'єкту, першим приходити до Верховної Ради і вимагати, 

значить, його передачу. 

Я хотів би запитати заступника мера, щоб він сказав тут під стенограму, 

який з об'єктів товариства "Динамо" не відповідає сьогодні вимогам 

спортивним. Це база, яка є базою олімпійської підготовки, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів, тобто вона вже в зв'язку із цим відповідає всім 

вимогам. На Олімпійські ігри в Лондон легкоатлети готувалися саме в Динамо", 



чотири олімпійські чемпіони там підготовлені за останні 10 років і  всі успіхи 

Харкова пов'язані саме з виступами динамівців. Я всій громадськості сьогодні і 

депутатам кажу: стадіон "Динамо" в повному порядку і це приватна власність 

правоохоронної громади, правоохоронного колективу. І я хотів би наголосити, 

що ті листи, які пише міська рада, це порушення  закону, це неправдива 

інформація і це дискредитація великого динамівського колективу. Я просив би 

оградити нас від подібних заяв. 

Користуючись нагодою, я хочу сказати, що як народний депутат України 

п'ятого, шостого скликання я добився передачі міській громаді і сприяв 

прийняттю розпорядження Кабінету Міністрів про передачу стадіону 

радіорелейного заводу в Харкові, до сьогоднішнього дня там палець о палець 

ніхто не вдарив, він в комунальній власності. Я можу назвати ще, мінімум, 10 

стадіонів, які є занедбаними і знаходяться в густонаселених районах міста 

Харкова, ніхто ними не займається. І територія, яка знаходиться із стадіоном і є 

предметом ось цієї дискримінації, ніякого відношення немає, а з відома... до 

"Динамо".  

З відома міської влади вона передана приватним власникам, добре 

відомим в місті Харкові, колишнім і сьогоднішнім народним депутатам, які 

нічого там не роблять. І у міської влади немає до них ніяких претензій. 

Я, користуючись нагодою, хочу передати в президію відкритий лист 

товариства "Динамо" до депутатів Харківської міської ради. Я розумію, що він 

десь в шухляді у товариша Кернеса лежить. Я прошу ознайомити депутатів 

міської ради. І я просив би вас не порушувати закон і мати совість елементарну, 

панове керівники міста Харкова. Я як харків'янин з 40-річним стажем вам про 

це хочу сказати. 

І ще, закінчуючи, скажу, що в цей стадіон вкладено майже 15 мільйонів 

гривень тільки за останні роки. Там безкоштовно займаються діти, 

правоохоронці, і всі ліцензії харківські на участь в олімпійських іграх у Ріо-де-

Жанейро належать динамівцям. 



Я хочу сказати, що ми будемо звертатися за, як кажуть, захистом нашої 

честі і гідності, будемо так говорити, "Динамо". І просимо сприяти в наданні 

правової оцінки діям Харківської міської ради. Саме в той час, коли, наприклад, 

стадіон "Металіст", про який тут говорилось, гордість не тільки Харківщини, і 

навіть всієї спортивної громади, я скажу, що там не ступала нога легкоатлета, а 

там лежить покриття дуже коштовне, і сьогодні цей стадіон, за моїми даними, 

винний різним інстанціям сотні мільйонів гривень, він банкрут. Є, чим 

займатись. 

А той парк Горького, який поруч зі стадіоном "Динамо", і все нам в 

протиріччя ставиться, там безкоштовно можна постояти тільки під деревом, все 

інше там за великі гроші надається дітям і мешканцям Харкова.  

Я дякую за увагу і сподіваюся на розуміння парламентського комітету, з 

яким завжди у нас було порозуміння. Я прошу захистити наші законні інтереси. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Петровичу. Я думаю, що наш комітет 

зробить з цього вашого виступу певні висновки і певні кроки. Я впевнений, що 

все ж таки міська влада Харкова буде більше приділяти часу і… 

  

КОРЖ В.П. Ми просимо припинити це містечкове рейдерство. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що спортивні об'єкти ми не дамо ні під яке 

рейдерство, ні під містечкове, ні під всеукраїнське. Дякую.  

Запрошую до виступу Поворозника Миколу Юрійовича директора  

Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної 

адміністрації.  



  

ПОВОРОЗНИК М.Ю. Дякую, Артур Леонідович. Я би хотів, напевно, 

сконцентруватися більше на тих проблемах, які у нас залишилися після 

проведення Євро-2012. Хотілось би сказати, що багато роботи було і в Києві 

зроблено – це і нові станції метро, і розв'язки, і дороги, і аеропорти, і тому 

подібне. На щастя, нас на сьогоднішній день уже не залишилося боргів, тому 

що ми за рахунок міського бюджету потихеньку відшкодовуємо кошти за 

виконані роботи. Але у нас залишилися проблеми з об'єктами, які були початі 

як до Євро-2012 так і під час, і безпосередньо для Євро. Тобто це в першу чергу 

це… Воскресенський мостовий перехід, всі просять гроші, я теж би прошу, нам  

потрібно десь приблизно 130 мільйонів доларів Сполучених Штатів для того, 

щоб добудувати цей міст. Ми зараз в пошуку інвестора, там практично є деякі 

домовленості, пошук інвестора на добування цього мосту, а також 

безпосередньо самої лінії метрополітену. У нас залишилися проблеми по 

будівництву доріг, до аеропорту Жуляни, проспекту Бажана, проспекту 

Перемоги, але ми потихеньку за кошти міського бюджету, я думаю, що ми їх 

добудуємо. На жаль, у нас залишилися недобудованими і досить серйозне не до 

фінансованими – це приймальне відділення, яке будувалося під Євро-2012, це в 

першу чергу Олександрівська лікарні і на Підвисоцького, номер 12. Тому що 

ми ремонтні роботи за рахунок місцевого бюджету зробили, там і вони 

практично готові, але туди жодної копійки не виділено було на обладнання цих 

приймальних, вони достатньо коштовні, тому там в цьому є на сьогоднішній 

день проблематика. 

І проблематика, є на сьогоднішній день якраз з цим,  тому що про  нього 

спочатку щось сказали, а потім забули – це ДП фінансування інфраструктурних 

проектів, у нас теж міські комунальні підприємства отримали там безпроцентні 

кредити під державні гарантії, вони спливають в 2017-2018 році, на жаль, поки 

що розуміння, яким чином ми будемо віддавати ці кредити під державні 

гарантії, ми не маємо і не розуміємо. Тут, в принципі у мене все, по великому 

рахунку  я би не сказав, що у нас… але я говорю тільки за місце об'єкти, які 



належать місцевій громаді. Ми не говоримо зараз про НСК "Олімпійський" і 

все, що з ним пов'язано, тільки про об'єкти, які стосуються міської влади. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Юрійович. 

Я хочу до виступу запросити народного депутата України, члена нашого 

комітету Силантьєва Дениса Олеговича. Будь ласка. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Артур 

Леонидович. 

Ну, так получилось, что я с 2008 года был сопредседателем Комитета 

общественного контроля за Евро-2012. И целью нашего комитета – это был 

такой информационный мост между общественностью и организацией, которая 

готовится к проведению, государственными организациями, государством, 

которое готовит проведение чемпионата Европы по футболу. 

Было очень много предложений от нашего комитета подготовки к Евро-

2012. Было изучено очень много опыта, который, не секрет, мы не первая 

страна, которая проводила чемпионат Европы, более того, был изучен опыт 

проведения стран олимпийских игр, тот же Солт-Лейк-Сити – город, о котором 

вообще никто ничего не знал до тех пор, пока там не были проведены зимний 

Олимпийские игры. После этого там стал Голливуд снимать фильмы, туда 

очень много туристов стало ездить. И очень много примеров вот таких вот 

стран, которые грамотно использовали тот шанс, который у них появлялся в 

проведении таких крупных соревнований. 

Как обычно страны проводят такие соревнования? Я буквально два слова 

скажу. Создается инвестиционный фонд, в который привлекаются деньги. 

Подчѐркиваю: это инвестиции, это не кредиты, то есть люди готовы делить 

риски. Это не то, что приглашаются там кредиторы и потом эти проценты 



нужно отдавать. Этот инвестиционный фонд вкладывает деньги в выгодные 

проекты. Эти деньги приумножаются, и потом тот процент, который был 

заработан, вкладывается в инвестицию, в развитие и подготовку 

инфраструктуры к чемпионату Европы. 

У нас же, конечно, все, знаете, совершенно наоборот вопреки всему 

богатому мировому опыту, и даже здравому смыслу, все это делалось. То есть 

главное было – освоить деньги. Ну, те цифры, которые называл Николай 

Романович, они, конечно, ошеломляют. И я надеюсь, что хотя бы кто-то из тех, 

кто действительно отвечал за подготовку к Евро-2012 понесет за это 

ответственность. У меня такой вот небольшой вопрос, я не знаю, присутствуют 

ли здесь представители Национального агентства, которые, а вы. Вот смотрите, 

по моей информации, не знаю, может быть я ошибаюсь. В Державному 

бюджеті на 2015 рік передбачено 496 і 7 тисяч гривень видатків на утримання 

Національного агентства з питань підготовки та проведення фіналу Євро-2012 

на реалізацію інфраструктурних проектів, при цьому позики, які були отримані 

Україною на організацію чемпіонату, фінансуються окремим рядком у бюджеті 

України та не входять до зазначеної суми. У зв'язку з цим, я знаю, что саме 

Національне агентство з організації з Євро-2012 ліквідували 17 січня 2014 року 

указом тодішнього Президента Януковича. 

Я не закончил, сейчас, секунду. 

На його базі було створено агентство з підготовки проведення 

Євробаскету 2015 року та здобуття права на проведення в 2022 році зимових 

Олімпійських ігор та Параолімпійських ігор. У червні 14-го року FIBA Європи 

вирішила перенести Євробаскет-15 з України. Того ж місяця Львів відклав свою 

заявку на проведення олімпіади 202 року, а в Національному олімпійському 

комітеті заявили, що Україна не продовжуватиме боротьбу за ігри 2022 року. 

Тож в мене таке питання є. Нащо фінансувати агентство і чим воно 

займається зараз? От якщо ми його зробили там іншим для підготовки до 



баскету, до олімпіади, сейчас мы от всего этого отказались. Що сейчас робить 

це агентство? За що воно отримує кошти в 2015 році? 

  

БОЖКО М.П. Я вам коротко отвечу. 

То, что вы сказали, сказали, оно не случилось, то есть оно было написано 

на бумаге, агентство не было реорганизовано, то есть оно не было создано и те 

события, которые происходили, они не состоялись. Поэтому Национальное 

агентство "Укревроинфрапроект" остался как остался, я, как руководитель 

нынешний его, вам докладываю… 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Финансирование вы получаете в этом году? 

  

БОЖКО М.П. Мы получаем финансирование только в размере зарплаты 

трех человек, архивные работы, которые ведутся, и коммунальные услуги. И 

все, больше ничего… 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. А чем занимается агентство на сегодняшний день? 

  

БОЖКО М.П. Как центральный орган разрабатывает программы, ведет 

работу претензионную. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Какие программы? 

  



БОЖКО М.П. Программы по изменению… 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Евро-2012 уже закончилось, вы готовитесь к 

следующему? 

  

БОЖКО М.П. А мы же с вами тут обсуждали. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Или вы уже работаете по накатанной? Извините, да-

да, пожалуйста. 

  

БОЖКО М.П. Не, ну, понимаете, если у вас есть ответы на все вопросы, 

вам никто их не задает. Я ж пытаюсь вам ответить, а вы меня перебиваете. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Да-да, извините. 

  

БОЖКО М.П. Пожалуйста. Центральный орган исполнительной власти в 

Украине, кроме всего прочего имеет кучу всевозможных нагрузок, которые 

нужны. Отчеты, статистика и прочие-прочие вещи, да, то есть связаны с 

функционированием органа, связаны с судебной работой, претензионной 

работой по тем проблемам, которые остались после Евро-2012. 

Нужно было, когда меня назначили на эту должность, да, я как бы 

получил в хозяйство то, что получил. Я его, значит, сократил людей, которые 

были лишние в то время, отработал программу, что нужно для того, чтобы 

профинансировать, чтобы закончить строительство и ввести в эксплуатацию по 



минимуму. Для этого были проведены расчеты, из тех огромных проектов, 

которые были вырезаны, только то, чтобы аэропорты ввести в эксплуатацию, 

стадионы ввести в эксплуатацию и так далее. То есть вот вся работа. Ее очень 

много на самом деле, она выполняется тремя человеками. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. То есть, вот эта сумма, она не касается вас, да, 496 

тысяч, полмиллиона гривен? 

  

БОЖКО  М.П. Полмиллиона гривен, из них 190 тысяч – это архив, 

который сдали в архив за прошлый всего лишь. Остальное, там 200 тысяч на 

год на все, на работу центрального органа полноценную. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Содержание офиса, коммунальные… 

  

БОЖКО  М.П. Да, коммунальные, зарплата, социальные там вещи. Я 

получаю заработную плату в размере там 3 тысяч 600 гривен, все. Точно так 

же, как еще два сотрудника. Больше ничего там нет.  

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. У меня вопрос не в том, там какую сумму получать, а 

в том, чем занимается это агентство, если уже закончилась давно подготовка? 

Остались одни долги. 

  

БОЖКО М.П. Подготовка закончилась, а проблемы остались. Проблемы 

остались. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я отвечу…постараюсь ответить на вопрос. Чем 

занимается это агентство, сегодня есть, мы как раз.. 

  

БОЖКО  М.П. ДПэшки, 6 ДПэшэк…. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну секундочку, Николай Петрович, я веду круглый 

стол. 

  

БОЖКО  М.П. Да. Извините. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. Сегодня действительно у нас есть та 

проблематика, по которой мы сегодня собрались. Это объекты, это недострои. 

И сегодня это есть такой номинальный орган, который состоит из трех человек 

и финансирование если мы разобьем на год, это около 20 тысяч гривен, это, я 

понимаю, что вместе с коммунальными услуга, с содержанием аппарата, а 

аппарат – это руководитель и, я так понимаю, и два человека: главный 

бухгалтер и, наверное, исполнитель. Да? То есть это на сегодняшний день 

номинальный орган. 

Мы этот вопрос тоже поднимали и будем поднимать. Потому что у нас 

кто-то должен заниматься недостроями, кто-то заниматься должен теми 

объектами, которые сегодня существуют, о которых мы сегодня и говорим. И 

вводить де-юре в эксплуатацию те объекты, которые сегодня не введены, тоже 

долен какой-то орган. Вот он сегодня номинально так и существует, насколько 



мы понимаем, на сегодняшний день. Я надеюсь, я правильно ответил на 

вопрос… Спасибо. 

Шановні колеги, слово надається Спільченку Володимиру 

Володимировичу, виконавчому директору державного підприємства 

"Національний спортивний комплекс "Олімпійський". Будь ласка. 

  

СПІЛЬЧЕНКО В.В. Дякую. 

Що я можу сказати? Проведення господарської діяльності НСК 

"Олімпійський" проходить в умовах, що склалися внаслідок як - я думаю, що я 

не один тут такий, - недофінансування з боку держави об'єктів, замовником 

будівництва та реконструкції яких виступає НСК в рамках виконання заходів 

державної цільової програми підготовки до Євро-2012. 

Фінансування будівництва об'єктів протягом 2012 року здійснювалося не 

в повному обсязі, внаслідок чого станом на поточну дату НСК має непогашену 

заборгованість перед підрядними організаціями в розмірі… за фактично 

виконані, я підкреслюю, роботи 144,7 мільйона гривень. Загальна сума 

недофінансування НСК "Олімпійський" в рамках програми будівництва – 371,9 

мільйона гривень. Загальна сума безпроцентної позики, одержаної НСК від ДП 

"Фінінпро" та спрямованої на реконструкцію об'єктів, складає 2 мільярди 230 

мільйонів гривень за курсом 2012 року. 

Все вищевикладене є наслідком недофінансування заходів, програм 

замовником, і я хочу на цьому окремо підкреслити, не ініціатором, а 

замовником яких виступало НСК, що фактично паралізувало роботу 

підприємства. Як наслідок, наш юридичний підрозділ на сьогодні обслуговує 

понад 50 справ  у господарським судах, тому що всі підрядні організації, які 

виконували, з якими ми не розрахувались, подали на НСК "Олімпійський" в 

суд.  Сьогодні  я прийшов на комітет Верховної Ради  сьомим за останні два 

роки  рішенням  про арешт коштів і арешт,  накладання арешту на майно 



боржника та заборону його відчуження. Це сьоме за останні  два роки. 7 числа 

прийшло сьомий арешт.  НСК "Олімпійський", ну я так скажу,  уже  устав 

втрачати кошти,  відкривати рахунки, щоб якось функціонувати. Ми змушені 

були створити досить, з  13-го року, зразу після  проведення Євро-2012, 

комерційні підрозділи, які б дозволити не брати у держави ані копійки коштів. І 

я дуже  згоден з виступом Дениса Ринського, директора "Арена Львів",  НСК 

"Олімпійський" за останні  3 роки ні одної копійки з державного  бюджету не 

витратив. Ми  проводимо, окрім футбольних матчів, конференції, свадьби, 

партійні  з'їзди, екскурсії –  все, що тільки  можливо, всім займаємося для того, 

щоб якось вижити. І писали дуже багато листів у всі інстанції, щоб якось 

привернути увагу до цієї проблематики, яка існує. Я можу сказати, що дякую 

голові комітету, дякую  Міністерству молоді, спорту, нарешті, як кажуть, 

нарешті ця проблематика, вона якось піднімається, як кажуть, знизу доверху. 

У мене є, тут пролунали такі заяви, що НСК "Олімпійський"  може 

обслуговувати сам борги у розмірі  2,4 мільярди. Так я хочу сказати, що  для 

цього потрібно 65 років робити без зарплатні, без витрат на електроенергію, без 

витрат  на будь-що, а тільки розраховуватися за ці позики, які були взяті. Я не 

хочу тут коментувати за інші підрозділи, але у мене як у оператора, який 

зайшов в 2013 році, як менеджер, який зайшов на центральну арену нашої 

країни, виникало завжди питання, чому НСК "Олімпійський" взагалі мав 

сплачувати відсотки по позики "Фінінпром"? І ми маємо на сьогодні більше 

мільйону, у нас лонгація уже 2,2 мільйони, мені поправляють. І у нас лонгація, 

за лонгацією, дякую, що зараз ще "Фінінпро" у нас ще не арештувало майно і 

кошти.  

А на скільки мені відомо аеропорт "Бориспіль", який фінансувався також 

з "Фінінпро" безпроцентна позика. Тобто у нас спортивні об'єкти, я так розумію 

найбільш прибуткові в державі, тому такі питання. 

Що стосується того, що казав пан Томенко, наглядова рада. НСК 

"Олімпійський" виступав за створення наглядової ради, він її мав, але вона була 



не функціонована. Тому що там більшість представників тої наглядової ради, 

яка там була вони були це було створено ще до 2012 року. І треба просто, є вже 

положення, є всі відповідні документи як кажуть, ми вийдемо з ініціативою 

перед Міністерством молоді та спорту, щоб заново пере назначити, чи 

перевибрати, як вже буде вирішено, .. .. так, новий склад. І я думаю, що це нам 

дуже стане в нагоді.  

Що стосується легкоатлетичного питання, яке тут піднімається? НСК 

"Олімпійський" зараз готовий приймати змагання будь-якого рівні, але є 

питання, які деяких видів легкої атлетики не можуть бути проведені 

безпосередньо на території стадіону. Це штовхання ядра, метання молоту і так 

далі. І наскільки я знаю, Микола Володимирович цим питанням дуже ретельно 

займається і ми питаємося зараз вирішити це за рахунок підключення там 

верхнього поля, щоб змагання проводилися, скажемо так, на єдиному 

комплексі. Тому що, якщо зараз проводити змагання, то це на НСК 

"Олімпійському" можна, скажемо, казати всі бігові види проводити,  а решту 

проводити в Конча-Заспі. Ну, це не влаштовує ні міжнародні організації, ні 

Федерацію легкої атлетики. От так, якщо вкратці. У нас є підготовлена 

презентація, ми її можемо передати в комітет, де проаналізовані сильні, слабкі 

сторони. Де є фінансові показники. Де є все.  

І я хочу ще раз підкреслити, що за період операційної діяльності НСК 

"Олімпійський" є прибутковим. За період операційної діяльності НСК 

"Олімпійський" не веде жодного судового провадження за свою діяльність з 

2012 року. Тобто всі ці судові позови і все, що стосується заборгованості, вони 

всі були сформовані державою. І ми, як кажемо, стали просто оператором того 

недофінансування, яке було утворено на момент проведення Євро-2012. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

  



СПІЛЬЧЕНКО В.В.  Зона гостинності, Артур Леонідович, я ще одну 

хвилинку. Тут піднімалось вами ж питання стосовно зони гостинності. Зона 

гостинності на сьогодні знаходиться в аварійному стані. Там постійно 

проходять зсуви ґрунту. І якщо зараз не приділити цьому належної уваги, ну, 

може статись, як кажуть, непоправні якісь такі зсуви, що і пів стадіону, деякі 

сектори можуть здвинутись з місця.  

Тому що стадіон працює, майже, кажемо, всі кошти, які заробляємо, а це 

витрати на заробітну плату, на обслуговування там "Київенерго" і решти там 

якихось господарських питань, а належне обслуговування з моменту "Євро-

2012" не проводилося. Тому що потребує цього і дах, і решта, як кажуть, 

комунальних систем. Тому що ще воно все і не введено в експлуатацію. 

Підрядники, які все це будували, вони відмовляються проводити. Тому що, 

кажуть, ви з нами, по-перше, розрахуйтесь, а після цього ми з вами там будемо 

щось дивитися, наше воно чи не наше. Треба там щось робити чи не треба. 

Але треба взяти, мабуть, до уваги, що, як кажуть, футбол проходить і 

дуже часто на стадіоні збирається по 70 тисяч глядачіві, якщо щось трапиться, 

то це буде непоправиме лихо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Володимирович. Є питання у 

Величковича, будь ласка. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Ні, не запитання, хотів би підтримати директора 

стадіону і зачитати – це офіційно, щоб під стенограму. Це офіційна інформація 

НСК "Олімпійський". Конструкції об'єкту, про який ми тыльки що говоримо, 

мають сезонні коливання без ознак стабілізації, що призводить до динамічних 

коливань об'єкту в цілому і може призвести до негативних наслідків аж до 

руйнування. У  східній частині між підпірними стінками №5 і №7 відбуваються 



зсувні деформації штучного стрімкого укосу, що може призвести аж загрози 

навіть для чаші. Правильно?  

  

СПІЛЬЧЕНКО В.В. Так, так.  

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я чому говорю – це дуже велика проблема, це 

фахівці, які займаються будівництвом, говорять, що це є проблема номер один, 

це проблема напевно найбільша з усіх зараз існуючих об'єктів. 

  

СПІЛЬЧЕНКО В.В  Ми зараз на це саме і звертаємо увагу, але стадіон на 

сьогодні повинен існувати, стадіон повинен, як кажуть, виконувати свою 

безпосередню функцію, ми повинні проводити футбольні поєдинки, тому що у 

нас взагалі в державі залишилась "Арена Львів" і НСК "Олімпійський",  які 

можуть проводити міжнародні поєдинки з футболу. І тому, ми, як кажуть, цього 

не можна казати, ми проводимо це на свій страх…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Володимирович, дякую.  

Для виступу… (Шум у залі) 

  

СПІЛЬЧЕНКО В.В. Звичайно, так ми стадіон і не повинен цього робити..  

  

_______________. (Не чути)  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я перепрошую, але слово надаю тут я, 

добре? Це, по-перше. Якщо хто хоче виступити, будь ласка,  піднімайте руку  

чи я надам слово. Добре.  

Я зараз вам надам слово, я так зрозумів, що ми всі хотіли б вас послухати. 

Це генеральний директор фінансово-промислової групи "Альтком" Павлічов 

Сергій Валерійович, будь ласка. 

  

_______________. … я директор АК "Инжинерг"… Я тоже прошу дать 

мне слово.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  візьміть тоді слово і включіть мікрофон, 

представтесь, будь ласка, у мене так записано.  

  

АРТЮХ В.Є. Артюх Владимир Егорович, директор компании АК 

"Инжинеринг", второй агент подрядчик на НСК "Олимпийском". Мы вступили 

в работы в июне 2010  года, в октябре, вы знаете, довели этот стадион до 

открытия. Из общей стоимости стадиона почти 4,702 миллиарда 185 миллионов 

нами было выполнено. Работы мы выполняли это все отделочные, вся 

инженерия,  поле, свет, звук,  табло, сидения, вся инфраструктура, кроме 

монолитных каркасов и кровли. С самого начала стоимость, если я вас спрошу, 

сколько стоит  машина, мне никто не ответит; если я скажу сколько стоит 

Мерседес, более точно; если я скажу сколько стоит  Мерседес С-класс, уже 

буде  более-менее понятно, о чем мы говорим. 

Сколько стоит стадион? Существует укрупненный показатель стоимости 

стадиона такого класса. Класс стадиона киевского – это уникальный стадион, 

действительно уникальный класса элит. Прокуратуре и правоохранительным 

органам, которые будут заниматься  увеличением стоимости, начинать нужно с 



самого  начала: с технического задания, кто заказал класс элит. А класс элит 

немецким проектировщикам, это означает, все дешевое в сторону   и все самое 

дорогое  открыли, и все самое немецкое, даже если это привезли из ЮАР, оно 

все равно  немецкого завода. Это светильники, сумасшедшая стоимости, 

которые проходили на этом стадионе.  Так вот техническое задание кто-то дал. 

И в 3 раза не может вырасти цена стадиона. В  3 раза –  это  очень грубая 

ошибка. Грубые ошибки  легко  искать, они на виду. Поэтому, пожалуйста, 

правоохранители сядьте, разберитесь, тем более, что в своей части то, что 

выполняла компания ак "Инжинеринг" по генподряду, были под постоянным 

мониторингом  ревизионных управлений Министерства финансов ежемесячных 

ы шести водных больших  со всех областей Украины. И все эти отчеты есть, и 

мы   ответим по стоимости. 

Второй  момент. Когда закончилось рабочее проектирование? После 

проведения Евро-2012. А вот когда   оно закончилось, тогда практически 

появилась его стоимость. На сегодняшний день несданных  192 миллиона, из  

них  60 миллионов выполненных работ. Из этой цифры, из этой цифры  

невыполненных работ я могу зачитать. Вот  то, о чем вы упрекаете, что может 

быть аварийная ситуация. Аварийная ситуация заложена в проекте, это 

мониторинг, раннее обнаружение чрезвычайных ситуаций, которые связаны со 

сложной ситуацией геологии, со склонами.  

Этот проект не выполнен совершенно, на него не хватило не денег, не 

времени, стоит он 21 миллион 774 тысячи 983 гривны в ценах 12-го года 

естественно. Из программ, которые касаются систем, системы доступа, 

сигнализации, автоматизации паркинга, электрооборудование медиа-трибун без 

наличных платежей, обогрева, наливневок и так далее, всего там 55 миллионов 

работ не выполнено. Но это было 4 года назад. Меняются требования, меняется 

ситуация на стадионе, отсутствует надлежащий сервис всех систем, а стадион 

сумасшедше сложный. В действительности по его шикарности, не побоюсь 

этого слова, в Европе очень мало таких стадионов, тем более стадион 

универсальный. Ассоциация (как это?) … Федерация легкой атлетики 



абсолютно толково и правильно выдала техзадания, только копинорен(?) 

швейцарской компании "Басс"(?), я вам скажу, что это самая лучшее на 

сегодняшний день еще, хоть выполнена в 11-м году, самое лучшая и самая 

современнейшее покрытие. Может быть аналог рулонное покрытие монда, но 

господин Борзов 2 раза лично отказал мне, никаких рулонных, только 

напыляемая трехслойная "капинор-М монда"(?) позволяет проводить любые 

соревнования, любого уровня, действительно так. Кстати, вся инфраструктура 

не только на бег, а на прыжки и вверх, и барьеры, все закуплено и все на 

складах НСК лежит. Это к тому, что можно проводить на этом стадионе. 

С 13-го года по сегодняшний день компании, которые в основном 

монтировали инженерные системы ……, был проведен аудит и на сегодняшний 

день те системы, которые нужно восстановить, это порядка 12 миллионов 

гривен. Из-за чего? Из-за того, что они практически не обслуживались, в том 

числе и кровля. От кровли производитель кровли фирма "Мастер Профи 

Украина", Днепропетровская компания, двумя письмами 14-го и 15-го года 

сняла с себя ответственность за безопасную эксплуатацию кровли, кровля не 

обслуживается. На кровле тысячи заклепок, тысячи болтов, тысячи всего, на 

кровле можно прыгать, разводить костер, ничего не будет. Тот пожар помните 

на открытие, это фигня совершенно не по кровле, от шоу-менов произошла, но 

ее все равно нужно обслуживать.  

Сегодня они сняли, мониторинга чрезвычайных ситуаций не 

наблюдается, обслуживание систем не наблюдается, а в 2017 году, мы заявляем, 

что будем проводить финал европейского чемпионата. Но я прошу обратить 

внимание, и НСК "Олимпийский" в первую очередь, все-таки вы определитесь, 

что из систем нужно вам доделать, что не нужно. В этой большой компании мы 

все выговорили, очень многие просили денег. Мы не просим денег, за нас 

попросят, озвучено все. Но определиться, что делать, я думаю, что этой дойдет 

до каких-то двух-трех человек, которые могут это решить, хотят, и до одного, 

который должен это приказать решить, в конечном итоге раздать нам задания, 

которые мы выполним и отчитаемся за них. Спасибо за внимание. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Владимир Григорьевич. 

Для виступу слово надається Дудчаку Вадиму Григоровичу, начальнику 

Відділу інспектування у сфері сім'ї, молоді та спорту Департаменту 

інспектування у сфері освіти, науки, спорту та інформації, Державна фінансова 

інспекція України. Будь ласка. 

  

ДУДЧАК В.Г. Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. 

Дійсно, питання, які сьогодні тут піднімаються, є на часі не тільки цього загалу, 

який тут зібрався, а і суспільства в цілому. 

Користуючись нагодою, хочу подякувати Анні Анатоліївні, яка звернула 

увагу на наш такий, ну, доробок. Тобто наша праця є і має свій результат. 

В той же час, я хочу наголосити на інше питання, що є друга сторона 

медалі. Також, крім того доробку, який зазначений, і всі мають в роздатковому 

матеріалі і бачать, не буду я повторюватися, хочу наголосити, що фінансування 

на суму майже 6 мільярдів гривень залишилося поза контролем через 

ненадання об'єктами зустрічних звірок документів або відсутність за 

місцезнаходженням. Ну, отут шановний пан Артюх якраз нагадував це питання, 

от в нас теж були і по його організаціях такі питання також, що субпідрядні 

його організації, ну да, там залучалися і другого, і третього порядку підрядні 

організації, ми не могли були їх знайти, і він просто розводив руками, говорив, 

що "ви зі мною маєте справу, а інше вас не повинно цікавити". Ну, про ці факти 

ми от заявляли і повідомляли правоохоронні органи, у нас з ними, звичайно, 

налагоджена співпраця. І з 2008 року, відколи ми це питання, як то кажуть, 

залучилися як контролюючий орган в тісній співпраці як з Генеральною  

прокуратурою, Службою безпеки і МВС. Не тільки тут у місті Києві  з 

центральними органами, а і територіально по тих областях, по тих територіях, 



де залучалися до проведення, які території залучалися до проведення цих 

заходів.  

Також хочу, користуючись нагодою, звернути увагу, що на сьогоднішній 

день згідно даних агентство і ревізія також підтвердила, є заборгованість 1,2 

мільярди перед підприємствами за виконані роботи. І лише контрольними 

заходами, які ми проводили, підтвердили лише 6 мільйонів, з цих 1,2 мільярди. 

Інші не підтвердили і не змогли підтвердити у зв'язку з тим, що відсутні 

документи, належного бухгалтерського обліку немає у підприємств. Так, щоб 

ви знали, з нашою ситуацією, яка склалася в Донецькій області, також з цією 

ситуацією, що ми не можемо туди потрапити фізично немає можливості, також 

присутня  є ця ситуація. Про такі заходи ми теж повідомляли.  

І ще одним із таких факторів, що не могли підтвердити, зокрема, 

наприклад, той же самий "Олімпійський" про який мова йдеться, для того, щоб 

сказати з впевненістю, сьогодні заявляв виконавчий директор про те, що у них 

там 144 мільйони заборгованість перед підприємствами. Для того, щоб нам її 

підтвердити, більшість цієї суми – це є приховані роботи або роботи, які 

фактично здані, але не оплачені, по двох простих причинах: перша – згідно 

законодавства на них оформлені належним чином акти виконаних робіт і вони 

прийняті, і із-за того, що немає коштів не можуть оплатити, а друга причина – є 

акти, але вони в належному законодавством стані не прийняті, не оформлені. І 

це теж має місце, на це треба звертати увагу.  

І для того, щоб це зробити необхідно контрольні обміри робити, ще раз 

хочу повториться. І ці контрольні обміри із залученням фахівців зможуть 

підтвердити наявну, реальну картину. Проте оце все питання, воно є дуже 

дорогим для цього стану. Але вихід ми тільки бачимо в цьому напряму, тому 

що, ну, він визначить реальний стан, враховуючи той факт, що там, наприклад, 

по зона гостинності, про яку говорили, і згідно документів, вона має одну 

ситуацію, а фактично там тільки стіни, фундамент і все,  і в середині груда 

металолому, вибачте за таке слово, але більше там нічого немає реально. 



Ну, і користуючись нагодою, також хочу відзначити, що наразі є чинними 

три угоди, які по залученню фінансових ресурсів ДП "Фінінпро". Стосовно цих 

угод в нас позиція така: по двох угодах надали на 9,9 мільярда підприємствам 

державного сектору економіки. Можна сказати, хочу наголосити, бо тут 

неправильно було сказано, вона є безпроцентною позикою надавалася, а оті 

проценти, про які мова іде, це не проценти, а є плата за оформлення і 

обслуговування цього договору і вона визначалася між двома суб'єктами, тобто 

ДП "Фінінпро" і державним підприємством, наприклад, НСК "Олімпійський" 

чи там той "Бориспіль", чи інший і встановлювалося в залежності від 

процентного відношення суми договору, так вона встановлювалася і  в 

залежності від того обсягу тих робіт і того, що мало робитися. 

Тут ми акцентуємо увагу на тій проблемі, що сума не підйомна і нашими 

перевірками, ревізіями, контрольними заходами підтверджено, що фінансовий 

стан цих підприємств, які залучили, вірніше, отримали цю позику безпроцентну 

не дає їм можливості взагалі навіть піднімати питання для  того, щоб 

розрахуватися, не те, що вживати якихось заходів. Бо сума є не підйомна. А 

враховую чи те, що із шести підприємств, про які говорив пан Божко, там 

жодне не функціонує і п'ять підприємств взагалі в стані ліквідації, там немає ні 

керівництва, нічого, вся документація знаходиться в агентстві за його 

юридичною адресою. І знаючи про такий стан, керівники підприємств, 

працівники побачили, що вже їм нема що робити, позвільнялися самі, навіть в 

деяких випадках не було кому передати документи. І це підтверджено нашими 

контрольними заходами, і це має місце, і це оці 6 підприємств, вони так і є, з 

них фактично реально існує "Фінінпро", ДП "Фінінпро", яке займається дійсно 

заходами по поверненню цих коштів, вживає заходи, але теж тут є питання в 

тому, що не підйомна, не одностороння гра, можна сказати. Ті підприємства, до 

яких, і враховуючи тільки ту ситуацію, вони сильно активно до цих 

підприємств не застосовують заходи впливу, на що, може, їм можна і 

подякувати в цій ситуації. Але якщо підходити з формальної точки зору, то в 

них є договори і згідно цих договорів, вони повинні вживати певні заходи, 



тобто треба це питання вирішувати і воно є наразі, і треба ставити крапку в 

цьому питанні. 

І ще хочу наголосити, і тут пан Божко наголошував, я хочу сказати, що на 

сьогодні дійсно існує три залученні, по двох залученнях 10-го і 11-го ці кошти 

були роздані в формі позик, а 12-го року кошти, вони на рахунку. 

І до прикладу я вам хочу сказати, що сума там понад 3 мільярди 

гривень… ну це 4,2 з урахуванням тим, що там 3,8, це з урахуванням тим, що 

було часткове повернення, от НСК "Олімпійський" повернув деякі кошти, 

тобто реальна сума там самої позики 3 з чимось. Ну це не важливо. 

Важливе питання в тому, що в грудні місяці 12-го року залучення цих 

коштів було, просто проаналізувати, що вартували ті 3 мільярди тоді, 4, якщо 

можна так сказати, і на сьогоднішній день що вони вартують. І правильно було 

оголошено, що 17-й і 18-й рік, це термін повернення цих коштів і треба 

враховувати це питання, що рано чи пізно воно буде "на носі" і дуже серйозно. 

Тому, виходячи з цього, ми пропонуємо, на завершення вже хочу сказати, 

що ми пропонуємо на рівні міністерств, центральних органів влади вжити 

дієвих заходів щодо введення в експлуатацію збудованих реконструйованих 

об'єктів, це перше. От всі тут наголошували і всі прекрасно знають, що жоден 

об'єкт не зданий в експлуатацію. Зразу я хочу сказати, що тут виникне 

проблема і дієві заходи тільки в одному. Оці контрольні обміри, які дуже 

дорого коштують, технічна документація тоже, яка є дороговартісна і дуже 

важлива для того, щоб цей і без неї неможливо це зробити, і сам реальний стан 

по заборгованості і по претензійно-позовній роботі між тими державними 

нашими підприємствами, які, там, будувались, реконструювались і їхніми 

генеральними і підрядними організаціями.  

Також хочемо наголосити на рівні міністерств і центральних органів, це 

розробити стратегію погашення тієї заборгованості, яка існує, про яку я 

акцентував перед ДП "Фінінпро", ці 9,9 мільярдів, які надали цим 



підприємствами треба… До речі, під час контрольних заходів ми це аналізували 

питання. І хочу наголосити, що агентством разом з "Фіннінпро", ДП, 

розроблено сам порядок, тому що всюду акцентується, що немає порядку 

повернення цих коштів від підприємств. Він є розроблений, він неодноразово 

подавався, але чомусь далі і зупиняється питання на самому цьому… реалізація 

його не йде до кінця.  

Ну, і, користуючись нагодою, на рівні Міністерства внутрішніх справ 

України, ну, найбільше Міністерство внутрішніх справ України, хочу 

наголосити на тому і акцентувати, що оті матеріали за результатами ревізій і 

тут ми досить таку велику низку тих матеріалів передали, і інформували як 

територіальний так центральний апарат Міністерства внутрішніх справ 

інформували про недопуск наших працівників, про відсутність об'єкту за цей… 

за місцем його юридичної чи адреси зазначеної. Проте, не у всіх випадках, 

вірніше, у більшості випадків дієвих, ну, дієвих заходів щодо кінцевого 

результату немає. А рівні міністерств, які, вот, ці… на рівні підприємств, 

вірніше, є тільки дві пропозиції. 

Перша пропозиція - це провести оці, ще раз повторюся, контрольні 

обміри для того, щоб знати дійсно реальний стан, тому що в них всіх отак, 

скажу вже фінансовими термінами, є такий рахунок бухгалтерського обліку 15 

там, де обліковуються всі капітальні витрат і там просто стоїть сума, а з 

розбивкою по видах, звідки вона, тобто деталізації цієї суми немає і більшість 

підприємств взагалі не знають чітко, що там є і що в них рахується. Багато 

тільки вспливає, коли вже от цей… під час ревізій, під час перевірок.  Про ці 

суми  знають тільки підрядні і генпідрядні організації і то тільки в частині своїх 

робіт виконання. 

І друге питання, що до підприємств  ми пропонуємо. Це зробити оці 

взаємні звірки з цими підприємствами генеральними  і підрядними 

організаціями в частині того, щоб чітко визначитись, які суми заборгованості є, 

які з них документально підтверджені.  Існує оце, що  документально не 



підтверджені, але ці акти отак, вибачте  за слово, просто позложувані десь в 

якомусь місці  і  чекають своєї черги. Тому що  закінчилось Євро, і керівництво 

держави колишнє об'явило питання, що Євро закінчилось, які гроші давати,  за 

що розраховуватися, ми не бачимо і не знаємо. Тому це  проблема і ця ситуація, 

вона не тільки там на шанованому комітеті  чи на урядовому рівні, а це повинно 

з самого низу  іти по всіх цих і разом спільно її закривати, і разом спільно  її 

вирішувати.  

Наразі у мене   все.  Дякую  за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадим Григорович. 

Будь ласка,  Романова. 

  

РОМАНОВА  А.А.  Дуже коротенька ремарка до виступу  генерального 

підрядника Артюха Володимира Григоровича.  

Ви наголошуєте, що це було замовлення класу еліт.  Ви знаєте, щоб всі 

присутні розуміли, вартість  одного місця на НСК "Олімпійський" обійшлося 

державі в 8 тисяч доларів.  Якщо брати  стадіон центральний  у Варшаві, то там   

теж вартість одного  сидячого місця десь  8 тисяч доларів. Але  наш комітет 

влітку проводив одне виїзне засідання, ми відвідували цей олімпійський стадіон 

варшавський. І ви знаєте, можна зараз всім присутнім, якщо просто побувати, 

неозброєним оком сказати, що звичайно рівень стадіону і його прилаштувань  

на те, що можна  там  проводити, навіть  басейн робити, він як, ви знаєте,  такий 

трансформер. Він набагато елітніший ніж те, що ми маємо у Києві.  

Я знаю, що ви досвідчений  будівельник, ви свого часу працювали з 

підприємствами  Рената Ахметова, ви сам родом з Донецька. І ви збудували 

палац, цю "Донбас Арену". Скажіть, будь ласка, ви правда хочете сказати, що 

НСК "Олімпійський" такий самий за своєю якістю, за своїм рівнем, як стадіон у 



Варшаві? Ну, звісно, це питання буде до прокуратури. Я так зрозуміла, що 

представника все ж таки немає. 

  

_______________. Спасибо. В вашем вопросе было две ошибки всего. 

Первая. Стоимость одного места на стадионе класса "элит", на стадионе такого 

уровня в мировой практике, не только Киева и Варшавы, стоит 8 тысяч 

долларов, не 200 тысяч. Это просто уяснить, потому что взять, умножить 8 

тысяч на 70 и получить цифру, 210 тысяч если умножить – получится космос. 

Тут уж не до прокуратуры. Это раз.  

Для сравнения ту же "Донбасс Арену" я могу привести, там 50 тысяч. 

  

РОМАНОВА  А.А. У 8 тисяч у вас обійшлося, по документам, 8 тисяч 

доларів…. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 8 тисяч, не 200, 8 тисяч доларів. 

  

РОМАНОВА  А.А. 8 тисяч доларів! Ви погано чуєте…. 8 тисяч доларів, 

це так обійшлося… 

  

_______________. Совершенно правильно. 

  

РОМАНОВА  А.А. Але ви бачили своїми очима стадіон у Варшаві і 

стадіон у Києві. То ви як досвідчений будівельник скажіть, будь ласка, чи ви 



справді вважаєте, що стадіон у Києві такого рівня, як стадіон у Варшаві? 

Дякую. 

  

_______________. Чуть-чуть в неравных положениях. Я не был в Варшаве 

на стадионе. Я был в Лондоне, был в Риме, был в Милане, был в Гренобле, был 

в Мюнхене… Я скажу, что наш лучше. Это раз.  

Вторая часть вопроса. "Донбасс Арену" я не строил. 

  

РОМАНОВА  А.А. Я розумію, що ви єдиний з генпідрядників, який в 

принципі прийшов, хоча ми запрошували багатьох і багато кого.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аанна Анатоліївна. Запрошую до виступу 

Мамишева Андрія Валентиновича, заступника директора департаменту з 

питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ, 

Рахункової палати. Будь ласка. 

  

МАМИШЕВ А.В. Дякую, Артуре Леонідовичу! Шановні присутні, я від 

імені Рахункової палати сьогодні уповноважений доповісти про результати 

аудиту діяльності державного підприємства фінансування інфраструктурних 

проектів із управління запозиченнями під державні гарантії. Тут вже було 

сказано правильно все про залучені кошти у 2010 році 563 мільйони доларів, 

568 мільйонів доларів, в 2011 році 690 мільйонів доларів, і наприкінці 2012 

року 550 мільйонів доларів.  

Ми, Рахункова палата, наприкінці якраз 2012 року, на початку 2013 року 

робила такий аудиторський зріз щодо управління залученими коштами перших 



двох траншів на загальну суму 1,3 мільярди доларів США. І я хочу буквально 

тезу доповісти про висновки і там певні цифри, і факти, які були встановлені 

цим аудитом. Рахункова палата встановила, що управління зовнішніми 

запозиченнями в обсязі майже 1,3 мільярди доларів США, залученими у 2010-

2011 роках державним підприємством "Фінінпро" під державні гарантії з метою 

фінансування заходів програми Євро-2012 здійснювалося неефективно. Для 

фінансування заходів програми чемпіонату, за рахунок запозичень ДП 

"Фінінпро" уклало на той час 78 договорів про надання позик і безповоротної 

фінансової допомоги виконавцям програми, на загальну суму майже 10,3 

мільярди гривень. Частину договорів про надання позик на суму понад 3 

мільйони гривень ДП "Фінінпро" за погодження з агентством 

"Укрєвроінфрапроек" уклало в період завершення підготовки до чемпіонату. Як 

наслідок, незважаючи на залучення передбачених обсягів коштів, на момент 

початку чемпіонату за половиною заходів програми кошти запозичень  були 

використані не в повних обсягах. Отримані ДП "Фінінпро" від розміщення 

тимчасово вільних коштів на депозитах доходи в обсязі  55,7 мільйонів гривень 

використані були на придбання та утримання адміністративно-офісної будівлі, 

заробітну плату, матеріальну допомогу, сплату податків. Проте, на діяльність із 

фінансування заходів програми ці доходи не спрямовувалися.  

Прийнятими нормативно-правовими актами не забезпечено… не було 

забезпечено повноти та узгодженості окремих норм з питань залучення і 

спрямування запозичень здійснених "Фінінпро" під державні гарантії.  

Ну, треба сказати, що самою Державною цільовою програмою Євро-2012 

кошти запозичень окремо не виділялися, а показники для 70 відсотків заходів, 

які фінансувалися виключно за рахунок запозичень не були встановлені. 

Значить, відповідно це ускладнювало проведення ефективного моніторингу 

використання запозичених коштів і досягнення результативних показників.  

Наступний висновок, де, значить, Державне підприємство "Фінінпро", яке 

здійснювало цільове спрямування отриманих під державні гарантії запозичень і 



відповідало перед Мінфіном як гарантом за їх повноту, своєчасність, 

проведення та цільове використання не вжило усіх можливих організаційних 

заходів в межах наданих йому повноважень. Так воно не здійснювало 

моніторингу та аналізу ризиків невиконання зобов'язань у рамках в договорі 

про позики. Таку роботу було розпочато тільки після проведення аудиту.  

Не реалізована пропозиція Рахункової палати за результатами 

попереднього аудиту в частині розроблення механізму відшкодування коштів, 

запозичень наданих на виконання заходів програми. 

Щодо виконавців заходів, які отримали кошти для проведення робіт з 

підготовки чемпіонату за рахунок запозичень ДП "Фінінпро". Вони не 

дотримувалися вимог нормативних актів при виконанні відповідних договорів 

про позики, а також не забезпечували своєчасності і повноти досягнення 

результатів використання коштів позик.  

Причини перенесення термінів завершення робіт і надання послуг у 

рамках заходів програми через їх неналежне фінансування та порушення умов 

договорів на виконання окремих робіт. 

Як наслідок, кошти запозичень лише за половиною заходів виконавцями 

були використані в повних обсягах, а залишок невикористаних коштів становив 

значну суму 30 мільйонів гривень, на той час.  

Жодним із позичальників не було дотримано умов договорів в частині 

своєчасного перерахування плати за утримання та користуванням позиками, що 

свідчило про ризики їх неспроможності до повернення отриманих позик. 

Я хочу поінформувати, що питання це, стосовно "Фінінпро" і цих 

запозичень знаходиться на моніторингу Департаменту з питань державного 

боргу міжнародної діяльності та фінансових установ в Рахунковій палаті. І ви 

знаєте, що буквально місяць як тому назад ці єврооблігації, які випускало 

"Фінніпро" в 2010-2011 і 2012 роках включені урядом до переліку зовнішніх 

боргових зобов'язань щодо яких вчинятимуться правочинне стосовно зміни 



умов запозичень. Це мається на увазі, фактично, реструктуризація – це питання 

зараз знаходиться в компетенції Міністерства фінансів, а простими словами це 

означає, що гарантований державний борг буде державним боргом. Дякую за 

увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрію Валентиновичу.  

Для виступу слово надається Дікарьову Миколі Олександровичу, 

заступнику начальника управління Головного управління контррозвідувального 

захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки 

України, будь ласка.   

  

ДІКАРЬОВ М.О. Добрий день. Дякую пане шановний головуючий, 

шановні присутні! Я представляю підрозділ, який здійснює 

контррозвідувальний захист транспортного комплексу держави, тому мій 

виступ буде торкатися питань, щодо дотримання законності під час розбудови 

транспортної інфраструктури в ході підготовки та проведення до чемпіонату з 

футболу Євро-2012.  

Із загального обсягу фінансування з державного бюджету та за рахунок 

кредитних коштів під гарантії держави значні суми були виділені на розбудову 

будівництво та розбудову об'єктів  транспортної інфраструктури. Це і 

міжнародні аеропорти, і дороги загальнодержавного значення, і залізничні 

вокзали та закупівля електропоїздів, і таке інше.  

СБ України  спільно з іншими правоохоронними органами вживались  

заходи, спрямовані на збереження  законності, забезпечення законності  з боку 

суб'єктів владних повноважень, державних  та приватних комерційних структур 

під час  реалізації державної цільової  програми  щодо підготовки до 

проведення фінальної частини чемпіонату в Україні. І в ході здійснення  своїх 



повноважень  Службою безпеки викрито протиправні механізми, які  

застосовувались з метою розкрадання  фінансових ресурсів держави.  

Так за  викритими фактами привласнення або  розтрати майна бюджетних 

коштів та коштів державних підприємств  шляхом використання  службового 

становища у ході реконструкції та будівництва об'єктів   інфраструктури 

Чемпіонату Європи 2012 року слідчими підрозділами органів СБ України 

порушено низку кримінальних справ та зареєстровано кримінальні 

провадження за ознаками  злочинів, передбачених статтею 191, це розкрадання  

шляхом зловживання службовим становищем, та рядом статей за службовими 

злочинами, за якими  розслідується завдання  збитків   державі на суму понад  

24  мільйони гривень. Іншими  правоохоронними органами за матеріалами СБ 

України зареєстровано також низку проваджень, за якими розслідуються 

збитки  на суму понад   43 мільйони гривень. 

Наведу лише  декілька прикладів у різних галузях транспортую Зокрема  

у 2012 році в рамках реалізації вище вказаної програми підготовки до Євро-

2012 Державним підприємством "Південна залізниця" були закуплені 

електропоїзди південного виробництва  південнокорейської    компанії  Hyundai 

Rotem загальною вартістю  307 мільйонів доларів США. Придбання цієї 

іноземної техніки відбувалось із грубим порушенням  приймальних процедур, 

що у подальшому призвело  до  унеможливлення  їх безперебійної експлуатації. 

Внаслідок аварійних зупинок, всі знаємо, та позапланових простоїв 

електропоїздів Hyundai заподіяно шкоду авторитету держави в особі 

Міністерства інфраструктури України як надійного  перевізника, а також 

завдано економічних  збитків на суму близько  48 мільйонів гривень. У зв'язку з 

цим  за матеріалами  СБ України  порушено  кримінальне провадження з 

ознаками злочину, передбаченого  статтею  364  Кримінального кодексу 

України, яке розслідується зараз органами внутрішніх справ. 

У сфері функціонування автодорожньої галузі задокументовано факт 

розтрати коштів, отриманих під гарантії уряду України, у сумі понад 7,8 



мільйона гривень шляхом укладення фіктивного договору з комерційною 

структурою на виконання окремих видів допоміжних робіт під час будівництва 

автомобільної дороги державного значення "Київ – Чоп". За вказаними 

матеріалами також порушено кримінальну справу, яка зараз розслідується. 

У сфері авіаційного транспорту задокументовано факт розкрадання 

державних коштів на суму понад 1,7 мільйона гривень під час виконання робіт 

з реконструкції міжнародного аеропорту "Харків", передбачених програмою 

підготовки до Євро-2012. Ці факти також розслідуються в рамках 

кримінального провадження. 

Правоохоронні функції СБ України застосовувала не тільки шляхом 

порушення кримінальних проваджень та кримінальних справ, але і шляхом 

вжиття заходів з попередження таких правопорушень. Так, шляхом 

інформування Кабінету Міністрів щодо проведення процедури закупівлі 

керівництвом комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" 

(Жуляни) за бюджетні кошти світлосигнального обладнання поза конкурсними 

засадами та за завищеною ціною службою ініційовано надання урядом 

відповідного доручення Національному агентству з питань підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи, а також 

Мінтрансзв'язку на той період та Київській міській державній адміністрації, 

щодо доопрацювання вказаного питання в частині забезпечення ефективності 

використання бюджетних коштів. В результаті вартість закупівлі вказаного 

світлосигнального обладнання була зменшена на 11 мільйонів гривень, чим, 

власне, і попереджено нанесення збитків державі.  

Розслідування за вказаними кримінальними справами з метою 

притягнення винних до кримінальної відповідальності продовжується. Про хід 

та результати розслідувань буде оголошено на сайті СБ України. 

Виступ закінчив. Дякую за увагу. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Олександровичу. 

Запрошую до виступу Дударця Руслана Миколайовича, заступника 

начальника Головного слідчого управління Національної поліції України. Будь 

ласка. 

  

ДУДАРЕЦЬ Р.М. Шановний головуючий, шановні присутні, я 

керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Національний поліції України 

вповноважений довести до вашого відома хід розслідування кримінальних 

проваджень, які перебувають у провадженні слідчих органів внутрішніх справ. 

Згідно з інформаційною довідкою, з якою ви ознайомилися, які маються в 

матеріалах засідання комітету, слідчими підрозділами розслідується п'ять 

кримінальних проваджень. Загальна сума збитків нанесена державі сягає 

близько 23 мільйонів гривень. Як зазначали, зазначала Анна Анатоліївна, що 

фінансовою інспекцією проведено ряд контрольних заходів. 

Хочу зауважити, що зазначаються мільярдні збитки. Як правило, акти 

перевірок проведених фінансовою інспекцією, вони скеровуються до органів 

прокуратури. В листі фінансової інспекції зазначено, що 65 кримінальних 

справ, 5 осіб засуджено. Таким чином, можна говорити про те, що вагомий 

внесок в розслідування робить Генеральна прокуратура, частина розслідується 

в Службі безпеки України, частина – в нас. Однак на даний час не існує 

взаємодії з цього питання. І я вважаю, що доцільно було б ініціювати це 

питання перед органами прокуратури, які на цей час, згідно кримінально-

процесуального законодавства, здійснюють процесуальне керівництво і знать 

про всі кримінальні провадження, які розслідуються правоохоронними 

органами, а також про факти, які досліджуються в цих провадженнях. 

Створення робочої групи, до якої включити Службу безпеки, Національну 

поліцію, Державну фінансову інспекцію і також фіскальну службу з метою 

з'ясування: чим ми займаємося, хто чим займається взагалі з правоохоронних 

органів, оскілки стверджується про мільярдні збитки для держави. Але, як  



зазначив колега з СБУ, вони розслідують в Службі безпеки 24 мільйони, в нас – 

близько 23-х, де ж мільярди? Ну, ми не знаємо, чим займається Генеральна. 

Якщо зараз буде надано доручення Міністерству внутрішніх справ, ми готові 

провести перевірку. Але чи не буде це дублюванням тих фактів, які вже 

досліджуються, наприклад, органами прокуратури? Тому варто нам, ну, для 

розуміння детально ситуації, щоб ми знали: хто чим займається. І також дійсно 

потребує в обов'язковому порядку перевірка цих фактів, які зазначені в листі 

фінансової інспекції, що не змогли вони перевірити суб'єктів контролю на 6 

мільярдів гривень. Як це так не знайти осіб, які виконували роботи в договорах 

і не знаходження їх за місцем реєстрації? І також я вважаю, що не реагування 

органів внутрішніх справ в період з 2008 по 2013 рік на звернення фінансової 

інспекції щодо не допуску на об'єкти, могло бути зумовлено лише одним 

фактором, знаходження певних людей при владі, які зацікавлені були в тому, 

щоб … не стало відомо.  

Також в листі фінінспекції є явні факти приховування, наприклад, ТОВ 

"Євроінвестстрой" на початку анексії Криму, 3.03.2014 прокуратура 

Автономної Республіки Крим вилучила всю документацію, а підприємство 

фактично знаходиться зараз в зоні проведення АТО. Всі ми прекрасно 

розуміємо, що це замітання слідів, явних.  

Тому хотів би, шановний головуючий, попросити в питанні ініціювання, 

оскільки Генеральна прокуратура нам якби орган, який здійснює  керівництво, 

щоб на її базі, під її керівництвом було створено робочу групу на якій би ми всі 

зібрались, хто чим займається, визначили план подальших дій. Якщо органам 

внутрішній справ буде доручено перевірку фактів, які не досліджуються в 

кримінальних провадженнях ми готові перевірити і вжити заходів згідно з 

закону. Доповідь закінчив.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Руслан Миколайович.  



Безумовно наш комітет буде ініціювати таку групу і безпосередньо, я 

думаю, що і головуючий комітету і заступники будуть приймати участь в цій  

групі. Тому що таке… я розумію, що сьогодні ми бачимо просту арифметику і 

десь мільярд гривень, в кримінальній, точніше, впровадження на мільярд 

гривень десь зупинилися, я скажу так.  

Тому я думаю, що ми візьмемо під особистий контроль розслідування цих 

справ. І я думаю не тільки члени нашого комітету, а і другі народні депутати. 

дякуємо вам.  

До виступу запрошується Мартиненко Володимир, голова Центру 

запобігання та протидії корупції. Будь ласка,  Володимир.  

  

МАРТИНЕНКО В. Доброго дня, шановні учасники комітетських слухань. 

Сьогодні у нас символічний день для проведення комітетських слухань, бо 

сьогодні світ визначає Міжнародний день боротьби з корупцією, з чим я вас 

всіх і вітаю, воно, мабуть, буде мати дуже велике відношення до того, про що 

ми зараз говоримо. 

Отже, питання неефективності використання бюджетних коштів, а 

точніше, якщо говорити прямо, то розкрадання цих бюджетних коштів, 

залишається дуже болючим для України сьогодні, а чемпіонат Європи вже 

закінчився 3 роки тому назад. Борги країна виплачує до сих пір і ці боргові 

зобов'язання у зв'язку з тим, що міняється курс валюти, вони все зростають і 

зростають. 

Наша організація провела ряд круглих столів, громадських обговорень 

відносно фактів корупції при підготовці до Євро-2012. Щоб не затягувати часу, 

я зараз озвучу лише деякі з тих фактів, з вашого дозволу, для того, щоб наша 

розмова, вона трошки не переходила в формат того, що ми говоримо загальні 

речі, але не приходимо до конкретних. 



Ну, наприклад, підприємство "Алпінбау"(?) Кримінальна справа заведена 

в 2014 році, перераховано за проект бюджет, за проект будування львівського 

стадіону 37, майже 38 мільйонів гривень. Далі КРУ Львівської області 

перевіряє і встановлює, що вартість, фактична вартість цих робіт складає 

близько 14 мільйонів гривень, тобто близько 24 мільйонів гривень було 

вкрадено. 

З 14-го року справа висить, а вкрадено було ще раніше, але до 

сьогоднішнього дня ми не бачимо покарано чи, не бачимо якихось результатів у 

розслідуванні. 

У 2007 році тільки на закупки трамваїв у Львові було вкрадено теж 

близько мільйона гривень, всі є кримінальні справи, є кримінальні справи з 

номерами. 

Я, мабуть, додам, з вашого дозволу, до тієї довідки, яку дала Національна 

поліція, номера тих кримінальних справ, які в них також є, але чомусь вони їх 

не надали в довідці. 

До Служби безпеки ми, чесно скажу, не зверталися, але ми зверталися до 

Генеральної прокуратури з проханням надати інформацію, чи є в них в 

розслідуванні якісь кримінальні справи відносно порушень при підготовці до 

Євро-2012. Відповідь просто шалена: "Кримінальних справ Генеральна 

покуратура не веде і не має жодної інформації відносно того, щоб ці справи 

вела Національна поліція або, щоб ці справи вело… вела  Служби безпеки". Ну, 

якось так дивно виглядає позиція Генеральної прокуратури.  

Далі. Якщо ми візьмемо всю ту інформаційну довідку, яку ми 

напрацювали за період проведення громадських обговорень чи круглих столів, 

то тут є просто шалені факти при передачі об'єктів комунальної власності. 

Наприклад, у Львові, тут я з номерами… номерами кримінальних справ. 

Наприклад, при закупці трамваїв, я вже говорив. Наприклад, при будівництві 

доріг. Наприклад, при будівництві велодоріжки розкрадаються шалені кошти не 



тільки з державного бюджету, а розкрадаються шалені кошти із місцевого 

бюджету або ті кошти, які залучені під гарантії місцевого бюджету чи під 

гарантії… чи під гарантії державного бюджету.  

Я, з вашого дозволу, вам передам всі ці матеріали, а… і попрошу… 

попрошу їх долучити до тих матеріалів, які надала Національна поліція чи 

Служба безпеки. Будь ласка, візьміть. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир. 

  

МАРТИНЕНКО В. Крім того… Я 2 секундочки, якщо можна, ще закінчу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

  

МАРТИНЕНКО В. Крім того, є дуже багато фактів, над якими ми зараз… 

над якими ми зараз проводимо розслідування. Ну, наприклад, будується… 

будується львівський аеропорт, кладеться злітна смуга, але звітується про те, 

що перед тим як покласти злітну смугу звідти прибирається торф, на те 

використовуються шалені гроші. Коли проводиться експертиза, там торфу й 

поряд не було. І отаких… отаких фактів є дуже-дуже-дуже багато. Тому в 

процесі я передам ці факти на комітет, а комітет уже їх далі направить. Дуже 

дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Володимир. 



Я вже казав, що ми візьмемо під особистий контроль розслідування всі 

справ і будемо звертатися до Генерального прокурора. І, я думаю, що це буде, і, 

я впевнений, що це буде публічно. Тому ви в середу можете побачити в 

Інтернеті як мінімум. Дякую. 

Я хотів би надати слово Величковичу. Будь ласка.  

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я з вашого дозволу, ще раз візьму слово. Я, ну, 

чекав поки виступлять представники правоохоронних та контролюючих 

органів. І хочу доповісти, що сьогодні… на сьогоднішній… наше засідання 

була запрошена Генеральна прокуратура. Хочу зачитати лише два витяги з 

листа заступника Генерального прокурора, я ще оголошую, показую публічно.  

"Повідомляємо, що на теперішній час у провадженні слідчих органів 

прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України та Державної 

фіскальної служби України не перебувають кримінальні провадження розпочаті 

за фактами порушень законодавства при використанні коштів державного 

бюджету Україна та кредитних коштів під державні гарантії…" і далі по тексту.  

Далі: читаю останній абзац – це перлина. "Генеральна прокуратура 

засвідчує свою готовність до співпраці, водночас з врахуванням викладеного та 

тематики питань, які пропонуються до обговорення під час комітетських 

слухань, участь представників Генеральної прокуратури України в заході є 

недоцільною". Заступник Генерального прокурора Столярчук. 

Я чому про це говорю? Перед тим представники Служби безпеки 

говорили про те, що справи порушені, представники Національної поліції, 

представники Слідчого управління говорять про те, що справи порушені, 

Генеральна прокуратура говорить навпаки… У мене запитання, представники 

Cлужби безпеки і поліції: до вас Генеральна прокуратура зверталася за запитом 

по цьому? Це ще не все… 



  

_______________. Не зверталась. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Ось у мене в руках скрін-шоти прокуратури, одного 

сайту Львівської прокуратури, в яких вказано, це за 2013-2014 рік, два за 2014 

рік про порушення не однієї кримінальної справи і кримінального провадження. 

Це скрін-шоти – це стосовно відповіді Генеральної прокуратури. Ми будемо 

звертатися, офіційно від комітету все-таки з проханням переглянути 

Генеральною прокуратурою свого відношення до тої інформації, яка від нас 

прийшла і прозвучала на сьогоднішніх комітетських слуханнях – це так просто, 

ліричний,  маленький відступ.  

Чому я ще про це говорю? Ось, я попрошу, в кінці, коли завершаться наші 

засідання, представників правоохоронних органів, у мене є від трьох фірм, ось 

пакет документів про те, що фірми, які  брали участь в процесах підрядниками 

не виплатили гроші, це є, це львівські все, це є "Сад", це є "Техно….." та для 

будівництва, це є "Антарес". А тут взагалі дуже цікавий документ, тут ще  в 12-

му році   УБОЗ брав  участь тільки за тою інформацією за вказівкою  посадових 

осіб тодішнього ще керівництва внутрішніх справ Міністерства  ці справи були 

завершені. Ці документи є, я готовий передати і представникам і Служби 

безпеки, і  Національної поліції для ознайомлення, і потім робіть висновки, що  

з цим робити і наскільки це може бути. 

Далі, мене цікавить наступне. У нас є сьогодні генеральний  директор  

фінансово-промислової групи "Альтком" Павличев Сергій Валерійович.  Якщо 

ви будете мати бажання, ви можете зараз перед завершенням виступити і 

сказати своє  слово. Але я перед тим, якщо  ви будете мати бажання, хотів би 

сказати. У 2015 році "Альтком-буд", якщо я  не помиляюсь, так?  "Альтком-

Київ", так?  "Альткомкиївбуд" виграє  у "Арени Львів" підряд на 115 мільйонів, 

на 111 мільйонів, вибачте, може я помиляюся, але виграє суд, так, повторне у 



замовника.  Я перепрошую, не у стадіону, а у  замовника, 112 мільйонів за дах 

на "Арені Львів". Хотів би також сказати, що, не знаю чи це  ще має робитись, 

чи  має робитись, але ситуація є  з дахом на "Арені Львів"  така, що якщо  впаде 

сантиметрів  30-40 снігу,  є ризик, тому що  не включені певні системи на даху, 

не підключені, є ризик того, що  дах на "Арені Львів" може завалитися. Якщо я 

не помиляюся, ось є директор, він може підтвердити або спростувати мої слова. 

Я правильно говорю, пане директор? 

Ви включіть, будь ласка,  включіть, це іде під запис. 

  

(?) РИНСЬКИЙ Д.І. Ситуація  є незадовільною. Так, час від часу у нас є 

певні, скажемо так, деформації, пов'язані, по-перше,  з вітром… 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Це по даху правильно?  

  

(?) РИНСЬКИЙ Д.І. Це по даху  ми говоримо виключно. Ми говоримо 

виключно, так. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Це той, який робила фірма? 

  

(?) РИНСЬКИЙ Д.І. Це той, котрий робила компанія, наскільки я маю 

інформацію, котра була підрядником компанії "Альком". 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. А хто генеральний підрядник по даху у вас? 



  

(?) РИНСЬКИЙ Д.І. Ну, у нас один генеральний підрядник "Альтком 

Київбуд". 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Вибачте, але несе відповідальність хто, 

генпідрядник перед  замовником? Я правильно розумію чи ні? 

  

(?) РИНСЬКИЙ Д.І. Звісно. Ну, я думаю, що так. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, безумовно, генпідрядник. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я дякую. Я думаю, що ті всі моменти, я хотів би, 

щоб на них звернули представники правоохоронних органів. Ми зі своєї 

сторони ще раз, повторюся, звернемося до Генеральної прокуратури з 

проханням, все-таки, можливо, вони, справді,  побачать, є  справи і оте, про що 

просили і Служба безпеки, і представники Нацполіції, ми будемо домагатись, 

щоб була окрема така група під керівництвом прокуратури, тому що це їхнє 

повноваження для проведення дальших слідчих дій. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З представниками комітету. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. І я обіцяю, що представники комітету будуть 

ініціювати і просити в зв'язку із тим, що ми є ініціаторами таких слухань, взяти 



участь в цій, в цих процесах. А також будемо звертатися – заучити 

громадськість, щоби, ну, щоби було оце найбільш прозоро і відкрито. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Даневич, будь ласка. 

  

ДАНЕВИЧ М.В. Шановний Артур Леонідович, шановний Микола 

Романович, я б хотів поінформувати, що тиждень тому в мене була зустріч з 

послом Бельгії щодо невиконання зобов'язань української сторони перед 

закордонними фірмами. Я вам ці документи теж надам. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович. 

Я, безумовно, я хотів би трошки добавити чи поправити вас, Микола 

Романович, що ми не  будемо просити, ми будемо наполягати на тому, щоб 

була  створена така робоча група і представники нашого комітету. Я думаю, що 

не тільки нашого комітету, щоб входили в цю робочу групу, що стосовно 

розслідування цих кримінальних справ на таку велику цифру. 

Дякую. Шановні колеги, після обговорення такого нагального питання, 

проблем, з якими стикнулися місцеві органи влади та державні  підприємства, 

після проведення Євро-2012, ми спільно повинні визначити механізми 

подальшого ефективного функціонування Національного агентства та 

підпорядкованих йому державних підприємств. Крім того, ми розуміємо, що 

наступного року в державному бюджеті України будуть знову передбачені 

кошти на виконання боргових зобов'язань за кредитами під державні гарантії, і 

сума знову буде рахуватися в мільярдах гривень. 



Тому необхідно термінове втручання Кабінету Міністрів України в цю 

критичну ситуацію, щодо наведення порядку у цій сфері, відновлення 

елементарної безпеки функціонування об'єктів Євро-2012.  

І, безумовно, необхідно доручити нашим правоохоронним органам 

перевірити виконання зобов'язань, узятих на себе під час Євро-2012, визначити, 

чому кожен рік так стрімко зростала вартість будівництва. 

З огляду на зазначене, всім вам роздано проект рекомендацій наших 

слухань. Якщо в кого є пропозиції, які ви не встигли висловити, прошу 

надавати в письмовій формі до секретаріату нашого комітету. 

Шановні колеги, я дуже вам всім вдячний за те, що ви прийняли участь в 

дуже важливому обговоренні для нашої держави. Ці кошти, які ми ще будемо 

виплачувати за борги "попередників", я думаю, що це будуть ще наші діти і 

онуки. Тому ми сьогодні все повинні зробити для того, щоб ця сума 

зменшилась. 

Я вам дякую за увагу. І дякую за роботу. До побачення. 
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