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«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 2020 

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 

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 346,47 5433,91 7155,24 - 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

«Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, 
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4» 

од - - 1 - 

«Капітальний ремонт аеродромних покриттів                                
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у 
Шевченківському районі, м. Запоріжжя»   

м2 - - 85542,09 50917,91 

«Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ  
ф-6 «Запоріжжя-Ліве Тягова» 

м - - 4650 - 

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 - 

 
«Реконструкція системи світлосигнального обладнання 
аеродрому Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя,                          
вул. Блакитна, 4» 

од - - 1 - 

 

 
Секретар міської ради                                         Р.О.Пидорич 


