
Додаток 2 
до Програми розвитку та вдосконалення 
міського пасажирського транспорту  в місті 
Запоріжжя на 2017-2019 роки 

 

 
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ НА 2019 РІК 

№ 

з/п 

Зміст заходу  Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 

1 Впровадження системи розрахунків в 

міському пасажирському транспорту без 

використання готівки 

 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

підприємства- 

перевізники, 

підрядна 

організація 

2019 рік Бюджет міста, 

власні кошти 

підприємств-

перевізників 

Забезпечення контролю за обсягами 

перевезень платних та безоплатних 

пасажирів, прозорості проходження 

фінансових потоків від пасажира до 

підприємства-перевізника тощо. 

2 Вирішення проблеми "автомобілізації" Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

підприємства-

перевізники,підр

ядна організація 

2019 роки Бюджет міста Збільшення площі міського простору для 

пішохідного та транспортного руху внаслідок 

недопущення паркування транспортних 

засобів у невстановлених для цього місцях. 

Жорстке регулювання паркування на вулицях 

міста.  Удосконалення порядку та вартості 

паркування. Підвищення рівня сервісу 

пасажирських перевезень. Створення 

привабливості пасажирського транспорту 



 2  

3 Забезпечення діяльності автоматизованої 

системи управління міським громадським 

транспортом 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

підприємства-

перевізники, 

підрядна 

організація 

2019 роки Бюджет міста, 

власні кошти 

підприємств-

перевізників 

Створення єдиної системи GPS- моніторингу, 

диспетчеризації, організації та управління 

рухом міського пасажирського транспорту 

загального користування. 

4 Придбання  рухомого складу міського авто- 

та електротранспорту в м. Запоріжжя за 

рахунок коштів бюджету міста (тролейбусів 

та трамваїв, які раніш експлуатувались в 

державах Європейського Союзу, нових 

автобусів, електробусів, тролейбусів та 

трамваїв) 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

 

2019 Бюджет міста Збільшення обсягів безпечних пасажирських 

перевезень і доходів від перевезень за 

рахунок підвищення якості послуг – 

швидкості пересування, комфортності 

проїзду, ін. 

Покращення фінансового стану підприємства 

«Запоріжелектротранс» за рахунок 

отримання додаткових доходів та зменшення 

витрат на електроенергію. 

5 Капітальний ремонт трамваїв, тролейбусів 

та автобусів, що відпрацювали нормативний 

термін, трамвайних візків та заміна 

бандажів: 

(придбання матеріалів, запасних частин)  

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

2019 Бюджет міста  Мінімізація витрат на утримання техніки, 

загального зносу основних засобів до рівня, 

який забезпечує надійність і безпеку 

пасажирських перевезень. 

Збільшення доходів від перевезення 

пасажирів. 

6 Програма «Запорізький трамвай» 

(капітальний ремонт трамваїв Т-3 із 

заміною кузова на новий з низьким рівнем 

полу та заміною контакторно-реостатної 

системи управління на транзисторно-

імпульсну енергозаощадливу систему 

управління) 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

2019 Бюджет міста  Мінімізація витрат на утримання трамваїв, в 

т.ч. на оплату електроенергії. 

Підвищення комфортності проїзду для 

пасажирів. 
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7 Впровадження на рухомому складі 

електротранспорту системи моніторингу та 

диспетчеризації GPS з впровадженням 

програмного забезпечення та 

встановленням 48 інтерактивних екранів на 

24 зупинках 

КП «Запорізький 

центр 

диспетчеризації 

громадського 

транспорту» 

2019 

 

Бюджет міста  Забезпечення контролю, обліку та управління 

транспортними засобами.  

Забезпечення оперативного інформування  

пасажирів про час прибуття трамваїв, 

тролейбусів та автобусів на зупинку. 

8 Комплексна реконструкція тягових 

підстанцій міського електротранспорту 

міста Запоріжжя із заміною обладнання. 

 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

2019 Бюджет міста Підвищення надійності і безпеки перевезень, 

економія часу для пасажирів при 

користуванні електротранспортом. 

Покращення фінансового стану підприємства 

«Запоріжелектротранс» за рахунок 

зменшення витрат на електроенергію. 

9 Капітальний ремонт на 4 окремих ділянках 

трамвайного шляху. 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

2019 рік  Бюджет міста  Підвищенням безпеки пасажирських 

перевезень  і надійність експлуатації 

трамвайного шляху. 

Забезпечення стабільних пасажирських 

перевезень трамваями підприємства 

«Запоріжелектротранс». 

10 Відновлення контактної мережі тролейбусів 

за напрямком комбінату «ЗТМК» 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектро

транс» 

2019 рік Бюджет міста Покращення транспортного обслуговування 

жителів міста 

11 Прилад для вимірювання КЗч КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Безпечне функціонування  і утримання 

аеродрому в належному стані  

12 Автобус для обслуговування ВІП пасажирів КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Підвищення рівня обслуговування пасажирів 

13 Модернізація системи пожежної 

сигналізації об’єктів аеропорту  

КП 

«Міжнародний 

2019 рік Власні кошти  Відповідність вимогам для систем пожежно-

охоронної сигналізації  
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аеропорт 

Запоріжжя» 

14 Модернізація телекомунікаційної мережі 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Усунення недоліків системи зв’язку, 

організація аудіо та відео конференцій 

15 Модернізація системи охоронної 

сигналізації об’єктів аеропорту 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Відповідність вимогам для систем пожежно-

охоронної сигналізації 

16 Капітальний ремонт в приміщенні САБ 

(ВОХОР) та зовнішнє утеплення будівлі 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Приведення будівлі у відповідність ДБН 

17 Службовий автомобіль   КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Перевезення посадових осіб в цілях 

відвідування органів управління 

18 Капітальний ремонт фасаду будівлі, 

приміщень та покрівлі аеровокзалу (VIP – 

корпус) 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Підвищення рівня обслуговування 

пасажирів 

19 Капітальний ремонт будівлі ПММ КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Власні кошти  Приведення будівлі у відповідність ДБН 

20 Технічне переоснащення радіотехнічних 

засобів навігації та посадки аеродромного 

комплексу КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Бюджетні 

кошти  

Можливість отримання Сертифікату 

придатності аеропорту Запоріжжя і 

продовження польотів повітряних суден без 

обмежень. 

21 Капітальний ремонт спецтехніки  КП 

«Міжнародний 

2019 рік Власні кошти  Утримання аеродрому в належному стані 
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аеропорт 

Запоріжжя» 

22 Будівництво об'єкту огородження та 

системи технічного нагляду і контролю 

доступу по периметру охоронної зони 

обмеженого доступу  КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Бюджетні 

кошти 

Значно зменшить ризик несанкціонованого 

проникнення на територію контрольованої 

зони. 

23 Придбання пожежного автомобіля КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Бюджетні 

кошти 

Організація і проведення протипожежних та 

аварійно-рятувальних робіт на території і в 

районі відповідальності аеропорту на КП 

“Міжнародний аеропорт Запоріжжя” 

24 Будівництво пасажирського терміналу та 

обслуговуючих споруд КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» на вул.Блакитна, 4 у 

Шевченківському районі м.Запоріжжя 

КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя» 

2019 рік Бюджетні 

кошти 

Власні кошти 

Збільшення пропускної здатності (з 120 

чол\год до 450). Покращення інвестиційної 

та туристичної привабливості м.Запоріжжя і 

регіону. 

 
 
Секретар міської ради            Р.О.Пидорич 
 

 

 

 

 


