
             
                                                                                                                            

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

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 №560 «Про затвердження Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), 

експертним звітом від 05.07.2019 №00-0402-19/ПБ, виданим ДП 

«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» - ДП «CПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА  

ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ», з метою реалізації робочого 

проекту «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м. 

Запоріжжя», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та затвердити робочий проект “Капітальний ремонт 

аеродромних покриттів КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” на вул. 

Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя” із проектно-

кошторисною документацією на суму 347488181,00 грн., з наступними техніко-  

економічними показниками: 
 

Показник Одиниця виміру Кількість 

1 2 3 

Вид будівництва-капітальний ремонт 

Площа ділянки, га 33,1320 

у т. ч. в межах проектування га 13,6460 

Площа аеродромних покриттів, у т.ч.:  136460,0 

-перону м
2
 54200,0 

-штучної злітно-посадкової смуги м
2
 54785,0 

-руліжної доріжки №1 м
2
 27475,0 

Загальна кошторисна вартість 

капітального ремонту в поточних цінах 

станом на 27.06.2019 

 

тис. грн. 

 

347488,181 



1 2 3 

У т.ч.:   

- будівельні роботи тис. грн. 275984,234 

- інші витрати тис. грн. 71503,947 

Тривалість капітального ремонту місяць 5 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.  
 
 

Міський голова                   В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт аеродромних 

покриттів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у 

Шевченківському районі, м. Запоріжжя» 

 

 

Рішенням Запорізької міської ради від 26.06.2019 №33 «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)» 

затверджено захід з виконання міської цільової програми «Забезпечення 

належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» - «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя». 

На підставі проведених передпроектних робіт, геологічних та геодезичних 

вишукувань та досліджень було розроблено робочий проект ТОВ 

«КИЇВАЕРОПРОЕКТ» - «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі, м. Запоріжжя». 

Проектно-кошторисна документація на суму 444086506,00 грн. за 

робочим проектом “Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя» пройшла експертизу у ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕР-

ТИЗА» - ДП «CПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА  ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ» (експертний звіт від 05.07.2019 №00-0402-19/ПБ). 

Згідно з п.п. 4, 4¹ Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи від 11.05.2011 №560 (зі змінами від 23.01.2019) 

проекти будівництва (проектна документація на будівництво об'єктів та 

комплексів, розроблена для нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту на стадії проектування, техніко-економічного 

обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, 

робочий проект), що реалізуються із залученням бюджетних коштів, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених 

законодавчими актами), за наявності відповідних рішень щодо їх залучення, 

затверджують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за 

погодженням протягом п’яти робочих днів з обласною держадміністрацією - 

щодо об’єктів, які належать до сфери управління відповідної ради та 

реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, загальною кошторисною 

вартістю від 120 млн. гривень. Проекти будівництва, що реалізуються за 

рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від 

вартості проектів затверджуються такими підприємствами за погодженням з 

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до сфери 



управління яких вони належать, крім проектів будівництва, визначених 

пунктом 4-2 цього Порядку.  

У зв'язку із нагальною потребою проведення  капітального ремонту 

аеродромних покриттів  в літньо-осінній період 2019 року, для реалізації 

робочого проекту «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя» пропонуємо винести на розгляд виконавчого комітету 

Запорізької міської ради питання схвалення та затвердження робочого проекту 

«Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» із 

проектно-кошторисною документацією на 347488181,00 грн.  

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

 


