
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 10.12.2021 №00-0471/01-21, 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 1056035,507 тис.грн., з 

наступними техніко - економічні показниками: 

 

 

 

Показник 

Одини-
ця 

вимірю-
-вання 

Кількість   

Всього 
у тому числі по пускових комплексах 

1-й п. к. 2-й п. к. 3-й п.к. 4-й п.к. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вид будівництва - нове будівництво 

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд -І, ІІ, ІІІ 
Площа 
ділянки, га 33,1320 33,1320 

у тому числі 
в межах 
проектуван-
ня 

га 2,9900 2,9900 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Площа 
забудови м2 6282,0 6199,20 - 41,40 41,40 

Пропускна 
спромож-
ність паса-
жирського 
терміналу, у 
тому числі: 

пас.\год 400 400 - - - 

міжнародно-
го сектору пас.\год 250 250 - - - 

внутрішньо-
го сектору 

пас.\год 150 150 - - - 

Поверховість поверх 1;2;3 1;2;3    

Загальна 
площа: 

      

- пасажирсь-
кого терміна-
лу 

м2 12320,60 12320,60 - - - 

- перехідної 
галереї м2 59,0 - - 29,50 29,50 

- газової 
котельні м2 50,20 50,20 - - - 

- насосної 
станції гос-
подарсько-
питного та 
пожежного 
водопоста-
чання 

м2 54,0 54,0 - - - 

-трансфор-
маторної  
підстанції 

м2 37,60 37,60 - - - 

Корисна пло-
ща будівлі 
пасажирсь-
кого терміна-
лу 

м2 11507,0 11507,0 - - - 

Будівельний 
об'єм: 

      

- пасажирсь-
кого терміна-
лу 

м3 63269,10 63269,10 - - - 

- перехідної 
галереї м3 241,0 - - 120,50 120,50 

- газової 
котельні м3 138,08 138,08    

- насосної 
станції гос-
подарсько-
питного та 
пожежного 
водопоста-
чання 

м3 372,0 372,0 - - - 

- трансфор-
маторної  
підстанції 

м3 175,30 175,30 - - - 

Кількість 
створених  місце 102 102 - - - 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
робочих 
місць       

Системи 
зв'язку та 
сигналізації 

система 12 - 12 - - 

Загальна 
кошторисна 
вартість 
будівництва 
в поточних 
цінах станом 
на 03.12.2021 
складає, у 
тому числі: 

тис. грн. 1056035,507 815142,006 128546,814 62628,557 49718,130 

- будівельні 

роботи 
тис. грн. 483872,206 465622,039 10617,114 6178,731 1454,322 

- устаткуван-
-ня, меблі, 
інвентар 

тис. грн. 365428,174 185615,397 97046,681 44111,065 38655,031 

- інші 
витрати тис. грн. 206735,127 163904,570 20883,019 12338,761 9608,777 

Із загальної 
кошторисної 
вартості 
виконано 
станом на 
19.03.2021,  у 
тому числі: 

тис. грн. 920450,245 815142,006 105308,239 - - 

- будівельні 
роботи тис. грн. 474762,591 465622,039 9140,552 - - 

- устаткуван-
ня, меблі, 
інвентар 

тис. грн. 266033,121 185615,397 80417,724 - - 

- інші 
витрати тис. грн. 179654,533 163904,570 15749,963 - - 

Тривалість 
завершення 
будівництва 

місяць 8,0 - 7,5 8,0 2,5 

Показники 
річних вит-
рат ресурсів: 

      

- електричної 
енергії 

тис. 

кВт·тод. 
12255,25 10032,82 1911,43 165,0 146,0 

- теплової 
енергії Гкал 2401,94 2401,94 - - - 

- води тис. м3 31,01 31,01 - - - 
- палива 
(природний 
газ) 

тис. м3 338,75 338,75 - - - 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 

ВЛАСЮКА та начальника управління з питань транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради. 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ  



 

 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

“Про затвердження проекту “Будівництво пасажирського терміналу та 

обслуговуючих споруд КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” на               

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

 
10 грудня 2021 року скоригована проектно - кошторисна  документація   за 

проектом “Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд                      

КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя” (Коригування) пройшла експертизу у                                                           

ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА” - ДП  “CПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА  

ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -  ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ” (експертний звіт від 10.12.2021 

№00-047\01-21, отримано 24.12.2021). 

Даним коригуванням без збільшення вартості проекту передбачається  

внесення змін в проектні рішення щодо мереж інженерного забезпечення, 

спорудження перехідної галереї для влаштування телескопічних трапів 

(міжнародні рейси).  

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, 

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 

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.  

Погодження Запорізької обласної державної адміністрації отримано листом 

від 18.01.2022 №00075/08-22. 

На підставі викладеного, виносимо на розгляд виконавчого комітету 

Запорізької міської ради проект рішення про схвалення та затвердження проекту 

“Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП 

“Міжнародний аеропорт Запоріжжя” на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі 

м. Запоріжжя” (Коригування)  із проектно-кошторисною документацією та 

техніко-економічними показниками на суму 1056035,507 тис. грн. 

 

 

 
Заступник начальника управління  з  
питань транспортного забезпечення  
та зв’язку міської ради                  Михайло СКОРОХОДОВ 

 


