
             
                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «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)». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської 

ради. 

 

 

Міський голова                   В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ПРОЕКТ 
ВАРІАНТ 2  
 
     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 1,2,3 до 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 

 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення міської ради «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)» 
 

Пропонується внести зміни у Програму забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 30.01.2013 № 20 (зі 

змінами)» у частині видатків на 2020 рік, затвердивши наступні обсяги 

фінансування по об’єктам:  

  

Найменування заходу 

Прогнозні 

обсяги, 

тис.грн. 

2020 рік 

«Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації                          

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013,                                 

м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4» 30 230,100 

«Капітальний ремонт аеродромних покриттів                                                     

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

у Шевченківському районі,  м. Запоріжжя»   150 000,000 

«Огородження та система технічного нагляду і контролю 

доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу 

КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" м. Запоріжжя,                   

вул. Блакитна, 4. Реконструкція" 32 000,000 

Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 12 150,000 

«Реконструкція системи світлосигнального обладнання 

аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя,                                   

вул. Блакитна, 4» 14 874,606 

Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних 

засобів навігації та посадки аеродромного комплексу                           

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя,                     

вул. Блакитна,4 (ILS,DVOR/DME). 31 850,864 

Разом за програмою 271 105,570 

 

Також, пропонується провести уточнення обсягів власних коштів 

підприємства та коштів з інших джерел фінансування, які були спрямовані на 

реалізацію заходів міської програми.  

У 2020 році кошти бюджету міста будуть спрямовані на продовження 

будівельних робіт на  інфраструктурних об’єктах КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» для приведення їх до міжнародних вимог у сфері авіації.  

 

 
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 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завдання 1 
Забезпечення 
авіаперевезень 
згідно міжна-
родних вимог 

Капітальний ремонт 
покриття злітно-
посадкової смуги 
(ШЗПС) міжнарод-
ного аеропорту в                      
м. Запоріжжі за 
адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Блакитна, 
буд. 4 

Управління з 
питань транспорт-
ного забезпечення 
та зв’язку Запорізь-
кої міської ради,  
КП «Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 
 

Бюджет міста 44 579,780 25 151,926 19 427,854 - - 

Інші джерела 
 

9 772,596 9 000,000 772,596 - - 
 



 2 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Реконструкція Па-

вільйону-накопичу-
вача П-72 Літ. К4 
інв. №000082 (примі-
щення для обслуго-
вування пасажирів 
на внутрішніх авіа-
лініях)  
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріж-
жя» розташованого 
за адресою: м.Запо-
ріжжя, вул. Блакит-
на, будинок 4 

 Бюджет міста 605,329 605,329 - - - 

Капітальний ремонт 
будівлі К-3 Запорізь-
кого аеровокзалу по 
підсиленню дефор-
мованих і передава-
рійних конструкцій, 
розташованого за 
адресою: м. Запоріж-
жя, вул.Блакитна,4 

Бюджет міста 1 256,429 1 256,429 - - - 

«Будівництво паса-
жирського терміналу 
та обслуговуючих 
споруд КП «Міжна-
родний аеропорт 
Запоріжжя» на 
вул.Блакитна, 4 у 
Шевченківському 
районі м.Запоріжжя»           

Бюджет міста 527 910,433 10 000,000 236 910,433 281 000,000 - 

Інші джерела 555 824,799 5 272,725 2 620,658 352 756,436 195 174,980 

«Будівництво зовні-
ніх мереж водо-
постачання та  

Бюджет міста 
 
 

30 230,100 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

30 230,100 
 
 



 3 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 каналізації  

КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 
за адресою: 69013,               
м.Запоріжжя,                   
вул. Блакитна, буд.4» 

 Інші джерела 
 

674,066 - 164,900 509,166 - 

«Капітальний ре-
монт аеродромних 
покриттів                     
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріж-
жя» на вул. Блакит-
на, 4 у Шевченківсь-
кому районі,                   
м. Запоріжжя» 

Бюджет міста 
 
 

311 308,640 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

161 308,640 
 
 

150 000,000 
 
 

Інші джерела 25 374,360 - - 6 576,660 18 797,700 

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

Бюджет міста 
 

2 706,573 
 

- 
 

- 
 

2 706,573 
 

- 
 

Інші джерела 66,167 
 
 

66,167 - - - 

 Реконструкція, нове 
будівництво аеро-
дромного комплексу 
КП "Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя" 

 Бюджет міста 12 150,000 - - - 12 150,000 

Разом за завданням 1 1 522 459,272 51 352,576 259 896,441 804 857,475 406 352,780 

Завдання 2 
Заходи для 
попередження 
актів не закон-
ного втручання 
у діяльність 
Запорізького 
аеропорту 

«Огородження та 
система технічного 
нагляду і контролю 
доступу по перимет-
ру охоронної зони 
обмеженого доступу 
КП «Міжнародний  

Управління з пи-
тань транспортного 
забезпечення та 
зв’язку Запорізької 
міської ради,             
КП «Міжнародний 
аеропорт  

Бюджет міста 
 
 

44 500,000 
 
 

7 500,000 
 
 

5 000,000 
 
 

- 
 
 

32 000,000 
 
 

Інші джерела 2 061,435 30,351 1 697,936 332,968 - 



 4 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 аеропорт Запоріж-

жя» м.Запоріжжя, 
вул. Блакитна, 4. 
Реконструкція» 

Запоріжжя»       

Разом за завданням 2 46 561,435 7 530,531 6 697,936 332,968 32 000,000 
Завдання 3 
Проведення за-
ходів для під-
готовки та 
проходження 
сертифікацій-
ної перевірки 

Технічне переносна-
щення радіотехнік-
них засобів навігації 
та посадки аеро-
дромного комплексу 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріж-
жя» 

Управління з 
питань транс-
портного забезпе-
чення та зв’язку 
Запорізької міської 
ради, КП «Міжна-
родний аеропорт 
Запоріжжя» 

Бюджет міста 
 
 

16 000,000 
 
 

- 
 
 

16 000,000 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

Інші джерела 26 469,655 2 590,416 19 184,756 4 694,483 - 

Реконструкція та 
технічне переосна-
щення радіотехніч-
них засобів навігації 
та посадки аеро-
дромного комплексу 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріж-
жя» м.Запоріжжя, 
вул.Блакитна,4 
(ILS,DVOR/DME). 

Бюджет міста 
 
 

31 850,864 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

31 850,864 
 
 

Інші джерела 15 303,000 
 
 

- 
 

 
 

- - 15 303,000 

«Реконструкція сис-
теми світлосигналь-
ного обладнання 
аеродрому Запоріж-
жя за адресою 
м.Запоріжжя, 
вул.Блакитна, 4»  

Бюджет міста 
 
 

87 681,583 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

72 806,977 
 
 

14 874,606 
 
 

Інші джерела 1 428,433 49,788 829,465 549,180 - 

Разом за завданням 3 178 733,535 2 640,204 36 014,221 78 050,640 62 028,470 
Разом за програмою 1 747 754,242 61 523,311 302 608,598 883 241,083 500 381,250 

 

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 2020 

Бюджет міста 1 110 779,731 44 513,684 277 338,287 517 822,190 271 105,570 

Державний бюджет - - - - - 

Обласний бюджет - - - - - 

Інші джерела 636 974,511 17 009,627 25 270,311 365 418,893 229 275,680 

Усього 1 747 754,242 61 523,311 302 608,598 883 241,083 500 381,250 

 

 

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 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 - - 63 346,55 58905,6 

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

м - - 4650 - 

Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

од. - - - 1 

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 - 
 

 

 

3,569 

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 1 

 

 
Секретар міської ради                                         Р.О.Пидорич 


