
Пояснювальна записка  
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання 
проекту рішення» для схвалення та подання на розгляд чергової сесії 
Запорізької міської ради проекту рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 30.01.2013 №20 «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» (зі змінами) 
 

Існуюче периметрове огородження аеродрому збудоване на початку 70 
років минулого сторіччя. На сьогоднішній час огородження КП “Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя” не відповідає вимогам ICAO, про що неодноразово 
вказувалось при відповідних сертифікаційних перевірках, немає системи 
технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони в 
результаті чого значно підвищується ризик несанкціонованого проникнення на 
територію контрольованої зони. 

Невідповідність системи огородження сучасним вимогам безпеки в час 
підвищеної терористичної загрози є основною з причин відмови авіакомпаній 
здійснювати регулярні авіарейси з КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

Також слід зазначити, що КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” на 
даний час є важливим стратегічним об'єктом не тільки Запорізької області, а і 
держави в цілому, що висуває підвищені вимоги безпеки.  

Так, для посилення охорони периметра, з метою недопущення 
несанкціонованого проникнення на аеродром уздовж периметра встановлені 4 
спостережні вежі. У 2015 році за рахунок бюджетних коштів було розроблено 
робочій проект. Загальна вартість будівництва згідно проектної документації 
(коригування) складає   58102,904 тис. грн. 

Загальна довжина огородження контролю доступу по периметру 
охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
складає 12,836 км. 

У 2016 році на перший етап будівництва огородження та системи 
технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони 
обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» виділені кошти у 
розмірі 5000,000 тис. грн. на початок будівництва нового Проведена тендерна 
процедура. Переможцем визнано ТОВ «СІНО-ФОРТ, ЛТД».  

У 2017 року  КП «Міжнародним аеропортом Запоріжжя» виділені кошти з 
бюджету міста у розмірі 7 500,000 тис. грн., освоєно в сумі 7 199,749 тис. грн. 
на будівельно-монтажні роботи починаючи від КПП 2 убік ПММ, довжиною 
1318 м.  У 2018 році  виділені кошти у розмірі 5 000,00 тис. грн. на наступні 
роботи: монтаж геотекстилю, земельні роботи, установка стійок, влаштування 
проти підкопної системи, тощо.    

На будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд                       
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» в бюджеті міста на 2018 рік 
передбачено  кошти у розмірі 236 910,433 тис. грн. Наразі ведуться роботи з 
влаштування комплексу допоміжних господарських споруд терміналу та мереж. 
Роботи на об’єкті проводяться згідно затвердженого графіку. 



З метою проведення всіх необхідних заходів та продовження внутрішніх 
робіт на об’єкті пропонується передбачити додаткові кошти у розмірі 
34 000,000 тис. грн.  

Через наявність будівельних робіт у експертному звіті «Технічне 
переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного 
комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», згідно Наказу Мінрегіону з 
терміну будівництво було виключено поняття «технічне переоснащення». В 
зв’язку з тим, було прийняте рішення зміни найменування об’єкту на 
«реконструкцію та технічне переоснащення». 

Для фінансування придбання обладнання ILS-420 для злітно-посадкової 
смуги з курсом посадки 16° на 2019 рік потрібно передбачити 44 138,00 тис. грн, 
бюджетних коштів на основне обладнання та на забезпечення будівельної 
готовності. Для продовження робіт необхідне подальше фінансування на 2019 рік. 

Враховуючи зазначене пропонуємо внести наступні зміни до програми: 
- на 5 000,000 тис. грн. збільшити обсяг фінансування за заходом: 

«Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру 
охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Реконструкція»; 

-  будівництво нового терміналу у сумі – 34 000,00 тис. грн.; 
- реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів 

навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя». м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. (ILS,DVOR/DME) у сумі – 
44 138,00 тис. грн.. 

Всього за міською цільовою програмою обсяг фінансування на 2019 рік 
складає 83 138,000 тис. грн. 

 
 

Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради         О.О.Власюк 



ПРОЕКТ 
 
     ПРОЕКТ  

     ВАРІАНТ 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 № 20 «Про 
затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» (зі змінами) 
 
 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Запорізька міська 
рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.01.2013 № 20 «Про 
затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя», виклавши додатки 1,2 та 3 до міської цільової програми «Про 
затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та 
постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.). 
 
 
Міський голова                 В.В.Буряк 
 
 
Проект рішення підготовлено 
управлінням з питань  
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради   
 
 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради                                  О.О.Власюк  
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
____________№___________ 
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 
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 
авіаперевезен
ь згідно 
міжнародних 
вимог 

Капітальний ремонт 
покриття 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,  

Бюджет міста, 
інші джерела 

53 579,78 34 151,926 19 427,854 - 

 Реконструкція Павільйону- КП  605,329 605,329 - - 



 2

2 

накопичувача  П-72 Літ. К4 
інв. № 000082 (приміщення 
для обслуговування 
пасажирів на внутрішніх 
авіалініях) КП 
«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» розташованого 
за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Блакитна, будинок 4 

«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

 Капітальний ремонт 
будівлі К-3 Запорізького 
аеровокзалу по підсиленню 
деформованих і 
передаварійних 
конструкцій, 
розташованого за адресою: 
м. Запоріжжя, 
вул.Блакитна,4 

  1 256,429 1 256,429 - - 

«Будівництво 
пасажирського терміналу 
та обслуговуючих споруд 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» на 
вул. Блакитна, 4 у 
Шевченківському районі 
м. Запоріжжя» 

280 910,433 10 000,000 236 910,433 34 000,000 

Разом за завданням 1 336 351,971 46 013,684 256 338,287 34 000,000 
Завдання 2        
Заходи для 
попередженн
я актів 

«Огородження та система 
технічного нагляду і 
контролю доступу по 

Управління з 
питань 
транспортного 

Бюджет міста 17 500,000 7 500,000 5 000,000 5 000,000 



 3

3 

незаконного 
втручання у 
діяльність 
Запорізького 
аеропорту 

периметру охоронної зони 
обмеженого доступу КП 
«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» м. Запоріжжя, 
вул. Блакитна, 4. 
Реконструкція» 

забезпечення та 
зв’язку 
Запорізької 
міської ради,  
КП 
«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

Разом за завданням 2 17 500,000 7 500,000 5 000,000 5 000,000 
Завдання 3        
Проведення 
заходів для 
підготовки та 
проходження 
сертифікаційн
ої 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) 

16 000,000 
 
 

26 250,000 

- 
 
 
- 

16 000,000 
 
 

26 250,000 

- 
 
 
- 

Реконструкція та технічне 
переоснащення 
радіотехнічних засобів 
навігації та посадки 
аеродромного комплексу 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 
м.Запоріжжя, 
вул.Блакитна,4 
(ILS,DVOR/DME). 

Бюджет міста    44 138,000 

Разом за завданням 3 86 388,000 - 42 250,000 44 138,000 
Разом за програмою 440 239,971 53 513,684 303 588,287 83 138,000 

 
Секретар міської ради            Р.О. Пидорич 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
____________№___________ 

Додаток 2  
до міської цільової програми  
«Забезпечення належної та безперебійної 
роботи комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя»» 

 
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

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

 

  
Обсяг фінансування, всього 

За роками виконання, тис.грн. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста 404 989,971 44 513,684 277 338,287 83 138,000 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет - - - - 

Інші джерела 35 250,000 9 000,000 26 250,000 - 

Усього 440 239,971 53 513,684 303 588,287 83 138,000 
 
 
Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
____________№___________ 
Додаток 3           
до міської цільової програми  
«Забезпечення належної та безперебійної 
роботи комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

 
 

Очікувані результати 
з виконання міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної роботи  комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

Найменування 
завдання 

Найменування показників виконання завдання 
Одиниця 
виміру 

Значення показників 
у тому числі за роками 

2017 2018 2019 
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 

м2 13983,1 7070,0 - 

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. Блакитна, будинок 
4 

м2 

53,9 - - 

Капітальний ремонт будівлі К-3 Запорізького аеровокзалу по 
підсиленню деформованих і передаварійних конструкцій, 
розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4 

м2 
3253,0 - - 

«Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд 
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя на вул. Блакитна, 4 у 
Шевченківському районі м. Запоріжжя» 

м2 226,86 5374,46 771,31 



 
 

2 

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» 

км 2,395 1,597 0,912 
 

Завдання 3      

Проведення 
заходів для 
підготовки та 
проходження 
сертифікаційної 
перевірки 

Технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та 
посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

од - 2 - 

Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних 
засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя». м. Запоріжжя, вул. 
Блакитна, 4. (ILS,DVOR/DME). 

од - - 1 

 
 
Секретар міської ради                                         Р.О.Пидорич 
 


	Пояснювальна записка  

