
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження проекту «Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на                       
вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» (Коригування) 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про регулювання містобудівної діяльності»,  постановою КМУ 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 

30.03.2020 №00-0109-20/ПБ, виданим ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» -  

ДП  «CПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА  ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ – 

ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ», з метою реалізації проекту «Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі  м. Запоріжжя» (Коригування), 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та затвердити проект  «Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

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

проектно – кошторисною  документацію  на суму  1084916,480 тис. грн., з 

наступними техніко – економічні показниками: 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Кількість 

Всього 

у тому числі по 

пускових комплексах 

1-й п. к. 2-й п. к. 

1 2 3 4 5 

Вид будівництва - нове будівництво 

Ступінь вогнестійкості будівель, споруд -І 

Площа ділянки, у тому числі га 33,1320  - 

в межах проектування га 2,6800 2,6800 

Площа забудови в межах 

проектування 
м

2
 6285,20 6199,20 86,0 

Загальна площа, у тому числі: м
2
 12397,60 12320,60 77,0 

- пасажирського терміналу  12320,60 12320,60 - 

- перехідної галереї  77,0 - 77,0 



1 2 3 4 5 

Корисна площа, у тому числі: м
2
 11624,0 11507,0 76,60 

- пасажирського терміналу  11507,0 11507,0 - 

- перехідної галереї    76,60 - 76,60 

Будівельний об'єм, у тому числі: м
3
   63611,80 63269,10  342,7  

- пасажирського терміналу   63269,10 63269,10 - 

- перехідної галереї  342,7 - 342,7 

Загальна кошторисна вартість 

будівництва в поточних цінах станом 

на 18.03.2020, у тому числі: 

тис. грн. 1084916,480 876977,672 207938,808 

- будівельні роботи тис. грн. 526268,555 503580,334 22688,221 

- устаткування, меблі та інвентар тис. грн. 343395,718 196903,736 146491,982 

- інші витрати тис. грн. 215252,207 176493,602 38758,605 

Із загальної кошторисної вартості 

виконано станом на 01.03.2020, 

згідно з довідкою замовника, у тому 

числі: 

тис. грн. 661157,228 661157,228 - 

- будівельні роботи тис. грн. 378438,488 378438,488 - 

- устаткування, меблі та інвентар тис. грн. 150468,735 150468,735 - 

- інші витрати тис. грн. 132250,005 132250,005 - 

Тривалість завершення будівництва місяць 10,0 8,0 4,0 

Річна потреба електричної енергії 
тис. 

кВт·тод  
 11944,260 10032,828  1911,432 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради          

Мішка С.М. та начальника управління з питань транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради Власюка О.О. 
 

 

Міський голова        В.В.Буряк 


