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18 квітня 2007 року в м. кардіф (уельс) виконком 
європейської футбольної асоціації (уєФа) надав 
право проведення європейського  чемпіонату 

з футболу у 2012 році (євро-2012) польші та україні. логотип 
євро-2012 символізує розквіт футболу і являє собою квітку, 
посередині якої футбольний м`яч, а суцвіття – червоно-
біле (польща) та жовто-синє (україна). квіти підкреслюють 
красу та історичний момент двох країн. слоган євро-2012 
звучить так: «творимо історію разом!».

україна впевнено крокує в підготовці засобів розмі-
щення до євро-2012 – для родини уєФа офіційним туро-
ператором євро-2012 компанією «tUi travel Plc» (tUi) вже 
підписано договорів на 13350 номерів, що складає 84% 
від потреби. поки що загальний дефіцит – 2535 готельних 
номерів. Його з надлишком планують покрити за рахунок 
готелів, які побудують до початку 2012-го року [1].

метою статті є проведення аналізу щодо забезпечен-
ня приймаючих міст від україни чемпіонату євро-2012 (ки-
єва, Харкова, донецька та львова) готельними номерами 
різного класу «зірковості».  

для розміщення родини уєФа (команди, національ-
ні футбольні федерації, комерційні партнери уєФа тощо) 
у  львові з необхідних 1020 п'ятизіркових номерів компа-
нія tUi законтрактувала 763. а дефіцит у чотиризіркових 
готелях складає лише 24 кімнати. Значну частину під-
готовки готельних місць для родини уєФа бере на себе 
курортний трускавець з великою кількістю готелів висо-
кої «зірково сті», до яких додадуться ще ті, які наразі буду-
ються. вимоги щодо львова незначні – 2545 номерів, тому 
тут не буде проблем із розміщенням родини уєФа під час 
євро-2012.

Щодо донецька та Харкова, проблеми з розселенням 
у цих містах пов'язані з браком місць у готелях високої ка-
тегорійності. донецьку не вистачає 1312 п'ятизіркових но-
мерів, Харкову – 1014. проте «перша столиця» із необхід-
них 2765 номерів законтрактувала 2651 кімнату, а донецьк 
з 2945 лише 1868 [1].

у києві компанія tUi підписала контракти на 85% но-
мерів від загальної кількості необхідних. проте надалі 
залишається невирішеним питання щодо контрактів на 
чотири- та п'ятизіркові номери, яких у столиці поки що 
не вистачає, аби задовольнити вимоги уєФа. так, номерів 
найвищої категорійності потрібно 1950, а місто станом на 
01.06.2011 р. має лише 741. гірша ситуація з чотиризіркови-

ми кімнатами, нестача яких у столиці складає 3137 номерів. 
наразі в києві будується близько двадцяти готелів, потен-
ційний номерний фонд яких дасть можливість вирішити 
питання розміщення родини уєФа в місті, що прийматиме 
фінал євро-2012. 

разом з готелями розглядається можливість залучен-
ня альтернативних засобів розміщення, які відповідали б 
високим стандартам проживання та обслуговування. на-
разі розробляється методика залучення приватних апар-
таментів, які в багатьох випадках не поступаються номерам 
у чотиризіркових готелях. у випадку донецька та Харкова 
потрібно буде залучати готелі наближених великих міст: 
донецьку «підставить плече» дніпропетровськ, Харкову – 
полтава.

стосовно готельного господарства, україна вважаєть-
ся привабливою для інвесторів. За оцінками міжнародних 
експертів, україна – «біла пляма» європи, яка не має вели-
кої кількості готельних мереж, розвинених в країнах ста-
рого світу. це робить готельне господарство нашої країни 
інвестиційно привабливим.

верховна рада україни ухвалила Закон щодо підтрим-
ки готельної інфраструктури до євро-2012. цим докумен-
том для готелів, які реконструюють або побудують до 1 ве-
ресня 2012 р., з 1 січня 2011 року вводиться нульова ставка 
на податок на прибуток, що діятиме протягом десяти років. 
таким чином готелям вдасться зекономити гроші, які підуть 
на повернення інвестицій, розвиток матеріально-технічної 
бази, тощо.

також вирішується питання щодо погашення держа-
вою відсоткових ставок за кредитами, наданими на будів-
ництво готелів до євро-2012. привілеї та пільги від держа-
ви можуть зацікавити інвесторів, які активно цікавляться 
українським готельним бізнесом, тому можна прогнозува-
ти, що найближчим часом у вітчизняний готельний сектор 
прийдуть серйозні  інвестиції.

З 2011 року почали розвиватися недержавні форми 
підготовки сервіс-персоналу для готелів – тренінгові цен-
три та школи при вищих навчальних закладах (внЗ). 

розміщення інших (окрім родини уєФа) гостей євро-
2012 забезпечуватиметься за рахунок малих готелів, сана-
торіїв, хостелів, приватних апартаментів та садиб. досвід 
проведення попередніх чемпіонатів свідчить про те, що 
до розселення вболівальників будуть залучені кемпінги, 
автокемпінги та наметові містечка. в україні вже з’явились 
організації, які ініціюють створення фан-селищ, де будуть 
розміщуватися неорганізовані туристи.

водночас розселяти вболівальників євро-2012 також 
планується в гуртожитках внЗ – це велика кількість потен-
ційних спальних місць. держпрограмою з підготовки до 
євро-2012 закладені гроші на реконструкцію гуртожитків. 
Загалом можливості києва щодо розміщення простих уболі-
вальників – до 150 тис місць, донецька – до 70 тисяч, львова 
та Харкова – відповідно до 35 тисяч в кожному місті.

державної системи он-лайн бронювання не буде, 
адже це комерційний проект. компанія tUi, яка контрактує 
готельні номери для родини уєФа, також займатиметься 
резервуванням місць, де проживатимуть уболівальники, 
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тому створювати систему он-лайн бронювання буде саме 
компанія tUi. але, як свідчить світовий досвід, можна пе-
редбачити, що такі ж он-лайн системи функціонуватимуть 
на інших інтернет-сайтах.

в табл. 1–4 наведено кількість номерів та існуючий де-
фіцит/профіцит номерів у приймаючих містах євро-2012 
від україни.

Таблиця 1
Кількість готельних номерів та існуючий дефіцит/профіцит 

номерів у Донецьку, станом на 01.01.2011 р.

Категорія  
готелю

Вимоги УЄФА 
(кількість  
номерів)

Кількість  
номерів, за-

контрактова-
них компанією 

TUI Travel Plc

Існуючий  
дефіцит/про-

фіцит номерів

5* 1420 108 –1312
4* 1315 585 –730
3* 210 1175 965

Всього 2965 1868 –1077

Таблиця 2
Кількість готельних номерів та існуючий дефіцит/профіцит 

номерів у Львові, станом на 01.01.2011 р.

Категорія 
готелю

Вимоги УЄФА 
(кількість 
номерів)

Кількість  
номерів, за-

контрактова-
них компанією 

TUI Travel Plc

Існуючий 
дефіцит/
профіцит 
номерів

5* 1020 763 – 257

4* 1315 1291 –24

3* 210 488 278

Всього 2565 2542 –3

Таблиця 3
Кількість готельних номерів та існуючий дефіцит/профіцит 

номерів у Києві, станом на 01.01.2011 р.

Категорія 
готелю

Вимоги УЄФА 
(кількість 
номерів)

Кількість  
номерів, за-

контрактова-
них компанією 

TUI Travel Plc

Існуючий 
дефіцит/
профіцит 
номерів

5* 1950 741 –1209

4* 4950 1813 –3137

3* 400 3735 3335

Всього 7300 6289 –1011

в Харкові сертифікати отримали 21 готель, зокрема, 
два 4-зіркові – «космополит» (арт-готель у складі бізнес-
центру «telesens») і бізнес-готель «аврора». як трьохзіркові 
були сертифіковані готелі «киевский», «националь», «мир», 
«меркурий», «Zs-клуб», мотель «дружба» та новий корпус 
готелю «Харків». готелям «глория» і «ахтамар» була присво-
єна категорія «дві зірки». готель «Чичиков» оператори по-
зиціонують як готель категорії «4 зірки», але офіційно в  ор-

ганах статистики цю інформацію не підтверджують. Хар-
ківський департамент з питань підготовки та проведення 
євро-2012 підтверджує, що до 01.01.2012 р. в Харкові буде 
підготовано 1 тис 606 п`ятизіркових, 1 тис 109 чорирьох-
зіркових і 1 тис 388 трьохзіркових номерів. в 5-зіркових 
номерах повинні розташуватися команди, судді, офіційні 
представники уєФа і партнери уєФа [2].

Таблиця 4
Кількість готельних номерів та існуючий дефіцит/профіцит 

номерів у Харкові, станом на 01.01.2011 р.

Категорія 
готелю

Вимоги УЄФА 
(кількість 
номерів)

Кількість  
номерів, за-

контрактова-
них компанією 

TUI Travel Plc

Існуючий 
дефіцит/
профіцит 
номерів

5* 1240 226 –1014

4* 1315 1973 658

3* 210 452 242

Всього 2765 2651 –114

Харківський національний економічний університет 
(Хнеу) одним з перших внЗ країни запропонував надати 
три студентські гуртожитки для проживання вболівальни-
ків та гостей, які відвідають місто у червні 2012 р. – гуртожи-
ток №2 (вул. луї пастера, 77 на 310 місць), гуртожиток   №5 
(пров. інженерний,1 на 400 місць) та гуртожиток №7 (вул. 
акад.Філіппова, 42 на 310 місць). ректоратом університе-
ту (ректор, проф. пономаренко в. с.) та адміністрацією за 
останні шість років тільки для реконструкції та покращення 
побуту студентів семи гуртожитків університету було осво-
єно більше 30,0 млн грн (металопластикові вікна, ремонт 
санітарних приміщень та поверхів, повне оновлення інфра-
структури водо- та теплопостачання тощо). тепер в кожно-
му гуртожитку студенти проживають згідно з санітарними 
нормами (не менше 6 м2 на 1 особу) і для студентів завжди 
є гаряча вода, відмінні побутові кімнати, сучасні кафе або 
буфети, кімнати (зали) для фізичних тренувань. всі вищена-
ведені роботи проведено згідно з чинним законодавством 
щодо тендерної системи проведення закупівель (робіт) та 
без залучення зовнішніх коштів [3].      

висновок. Завдяки наполегливій праці адміністра-
цій Харківської області, м. Харкова та вищих навчальних 
закладів «перша столиця» місто Харків обов`язково на 
100% підготується та достойно презентує своє місто перед 
вболівальниками та гостями чемпіонату європи з футболу 
євро-2012. 
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