
 Додаток 1                                                                     

до міської цільової програми                                                                                                                                                                                             
«Забезпечення належної та безперебійної        
роботи комунального підприємства    
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

 

Завдання і заходи  

з виконання міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства  «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
(найменування міської цільової програми) 

Найменування 
завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього 

за роками 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1        

Забезпечення 

авіаперевезень 

згідно міжнародних 

вимог 

Капітальний ремонт злітно-

посадкової смуги (ШЗПС) 

міжнародного аеропорту в м. 

Запоріжжі за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 

4 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради,  

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

Бюджет міста, 

інші джерела 

54151,926 34151,926 20000,000 - 

Реконструкція Павільйону-

накопичувача  П-72 Літ. К4 інв. 

№ 000082 (приміщення для 

обслуговування пасажирів на 

внутрішніх авіалініях) КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя»  розташованого за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. 

605,329 605,329 - - 



 2 

2 

Блакитна, будинок 4 

 Капітальний ремонт будівлі К-3 

Запорізького аеровокзалу по 

підсиленню деформованих і 

передаварійних конструкцій, 

розташованого за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна,4 

  1256,429 1256,429 - - 

«Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих 

споруд КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» на вул. 

Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя» 

 

360000,000 10000,000 350000,000 - 

Разом за завданням 1 416 013,684 46 013,684 370000,000 - 

Завдання 2        

Заходи для 

попередження актів 

незаконного 

втручання у 

діяльність 

Запорізького 

аеропорту 

«Огородження та система 

технічного нагляду і контролю 

доступу по периметру 

охоронної зони обмеженого 

доступу КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. 

Реконструкція» 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради,  

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

 

Бюджет міста 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

12500,000 

 

 

7500,000 

 

 

 

5000,000 - 

Разом за завданням 2 12500,000 7500,000 5000,000 - 



 3 

3 

Завдання 3         

 Проведення 

заходів для 

підготовки та 

проходження 

сертифікаційної 

перевірки 

Технічне переоснащення 

радіотехнічних засобів навігації 

та посадки аеродромного 

комплексу КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради,  

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

Бюджет міста 

 

 

 

Інші джерела 

(власні 

кошти) 
 
 
 
 
 

16000,000 

 

 

 

26250,000 

- 

 

 

 
- 

16000,000 
 
 

 

26250,000 

- 

Разом за завданням 3         42250,000 - 42250,000 - 

Разом за програмою 470763,684 53513,684 417250,000 - 

     

 

 

        Секретар міської ради                                                                                                                        Р.О. Пидорич 

 




