
Пояснювальна записка 
до 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) 

 

З метою економічного і соціального розвитку, підвищення інвестиційної 

привабливості міста необхідно провести ряд заходів, направлених на 

забезпечення відповідності КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

міжнародним стандартам якості та вимогам авіаційної безпеки.  

З цією метою протягом 2017-2019 років за рахунок коштів бюджету міста, 

за рахунок власних коштів підприємства, у т.ч. залучених під місцеву гарантію, 

реалізуються важливі проекти розвитку «повітряних воріт» міста Запоріжжя. 

Наразі, пропонується передбачити додаткове фінансування на реалізацію 

міської цільової програми розвитку КП» Міжнародний аеропорт Запоріжжя», а 

саме по наступним напрямкам: 

Об’єкт 

Затверджено 

рішенням міської 

ради 

Запропонова

ні зміни 
Відхилення 

2019 2019 +/ - 

«Будівництво 

пасажирського терміналу 

та обслуговуючих споруд 

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» на 

вул. Блакитна, 4 у 

Шевченківському районі 

м. Запоріжжя» 

34 000,000 247 000,000 + 247 000,000 

Реконструкція та технічне 

переоснащення 

радіотехнічних засобів 

навігації 

та посадки аеродромного 

комплексу КП 

«Міжнародний аеропорт 

«Запоріжжя». м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, 

4. (ILS,DVOR/DME). 

44 138,000 31 466,864 + 31 466,864 

«Будівництво зовнішніх 

мереж водопостачання та 

каналізації КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» за адресою: 

69013, м. Запоріжжя, вул. 

Блакитна, буд.4» 

 34 098,781 + 34 098,781 

«Реконструкція системи 

світлосигнального 

обладнання аеродрому 

Запоріжжя за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, 

4» 

 72 806,977 + 72 806,977 

«Реконструкція ПЛ 35 кВ 

№307, №308 ЗВЕМ та 
 61 800,000 + 61 800,000 



будівництво ПС 

«Аеропорт» 35/6 кВ для 

електропостачання 

електроустановок 

допоміжного 

обслуговування 

авіаційного транспорту КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» по 

вул.Блактина,4, 

м.Запоріжжя» 

«Капітальний ремонт 

повітряної лінії 

електропередачі 6 кВ ф-6 

«Запоріжжя-Ліве Тягова» 

 3 500,000 + 3 500,000 

Всього зміни   + 450 672,622 

  
На будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд                       

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» в бюджеті міста на 2019 рік 

передбачено  кошти у розмірі 34 000,00 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, 

і зовнішніх робіт, придбання обладнання на об’єкті пропонується передбачити 

додаткові кошти у розмірі 247 000,00 тис. грн.  

Для фінансування придбання обладнання ILS-420 для злітно-посадкової 

смуги з курсом посадки 16° на 2019 рік передбачено 44 138,00 тис. грн, 

бюджетних коштів на основне обладнання та на забезпечення будівельної 

готовності. Для продовження робіт необхідне подальше фінансування на  
азимутально-дальномірний маяк  DVOR/DME в сумі 31 466,864 тис. грн., 

бюджетних коштів. 

Існуюча система водопостачання та водовідведення КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» побудована в 1962-1963рр. і є застарілою та потребує 

термінової реконструкції. На об’єкті передбачені роботи по проектуванню 

нової ділянки мережі водовідведення з підключенням до існуючої мережі 

Ду=300мм по вул. Стартовій та приєднанням кінцевої точки ділянки до 

самопливного колектору Ду=300мм в районі КНС №33. Проектована ділянка 

водовідведення – напірна, з новою каналізаційною насосною станцією. Також у 

проекті передбачено переобладнання існуючої підвищувальної насосної станції 

водопостачання. Для виконання робіт з будівництва даного об’єкту у повному 

обсязі необхідно 34 098,781 тис. грн. 

Існуюча світлосигнальна система «Луч-4У» 1983р. випуску, змонтована 

на ШЗПС (штучна злітно-посадкова смуга) та введена в експлуатацію в 1987р., 

відпрацювала майже 30 років,  тобто вичерпала свій потрійний ресурс. Дане 

ССО (світлосигнальне обладнання) є основним для забезпечення польотів 

повітряних суден в нічний та денний час.  



Світлосигнальна система «Луч-4У» знята з виробництва, морально та 

фізично застаріла, не відповідає сучасним вимогам висунутим до ССО з боку 

цивільної авіації та вимог ICAO, подальша експлуатація неможлива в зв’язку з 

відсутністю необхідної кількості запасних частин (вогнів, трансформаторів, 

арматури, кабельно-провідникової продукції), глісадних вогнів, які є 

обов’язковими з 1 січня 2010 року для всіх аеропортів цивільної авіації. Для 

виконання робіт з реконструкції системи світлосигнального обладнання 

аеродрому Запоріжжя необхідні кошти з бюджету міста у сумі 72 806,977 тис. 

грн.. 

Будівництво нової ТП35/6кВ з двома незалежними вводами, вкрай 

важливо для забезпечення необхідною потужністю, для надійної роботи нового 

пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд. Існуюча система 

електропостачання аеропорту Запоріжжя не розрахована на таку додаткову 

потужність, а саме  КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» має потужність по 

двом незалежним вводам 6 кВ ПАТ «Укрзалізниця» - 1608 кВт, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» - 340 кВт. Для вирішення даного питання необхідні 

додаткові потужності від нової точки приєднання ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

по лінії 35кВ. Це дасть можливість підключення нового терміналу  до системи 

електропостачання та введення його в експлуатацію. Для виконання робіт з 

будівництва даного об’єкту необхідно суму у розмірі 61 800,00 тис. грн. 

Існуюча система електропостачання аеропорту Запоріжжя по вводу 6 кВ 

від ПАТ «Укрзалізниця» була збудована ще на початку 60-х років, має 

кабельно-повітряну лінію (дві кабельні лінії довжиною 130м + 1590м всього – 

1720м та  повітряна лінія – 4650м) яка фізично застаріла, має безліч кабельних 

муфт, тому потребує капітального ремонту. 

Для забезпечення надійної схеми електропостачання нового терміналу та 

підприємства в цілому, необхідно виконати проектно-кошторисну 

документацію щодо заміни кабельної лінії (КЛ) -6кВ та реалізувати її заміну до 

введення в експлуатацію нового терміналу. Для виконання робіт з капітальному 

ремонту повітряної лінії електропередачі необхідно бюджетних коштів в сумі 

3 500,00 тис. грн. 

Всього за міською цільовою програмою обсяг фінансування на 2019 рік 

складає 882 987,409 тис. грн. (в т.ч. кредитні кошти, які взято під місцеву 

гарантію). 

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради        О.О.Власюк 
 


