ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
24.06.2021

Ужгород

№ 291

Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо фінансування з державного бюджету
проєктів розвитку ЗОКП «Міжнародний
аеропорт Ужгород»
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення відновлення та розбудови
аеропортової інфраструктури міжнародного аеропорту «Ужгород», обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо фінансування з
державного бюджету проєктів з реконструкції, капітального ремонту та
будівництва об’єктів Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт Ужгород» (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури,
банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Обласна рада спільно з обласною державною адміністрацією постійно
вживають заходів, спрямованих на збереження діяльності ЗОКП
«Міжнародний аеропорт Ужгород», та забезпечують правову і фінансову
підтримку авіапідприємства з метою дотримання вимог сертифікаційної
придатності аеропорту та його служб, підвищення рівня безпеки
авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому,
відповідності її нормам ICAO, збереження робочих місць та фахівців
авіаційної галузі, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати,
оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, приймання та
відправлення повітряних суден.
Функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород» та виконання
вимог безпеки авіаперевезень і сертифікаційної придатності потребує значних
капіталовкладень.
На сьогодні одним із визначених пріоритетних завдань Уряду, Офісу
Президента України, Президента України є розвиток та розбудова
регіональних аеропортів нашої держави.
Завдання з проведення робіт щодо реконструкції Міжнародного аеропорту
«Ужгород» включено до Державної програми розвитку регіону українських
Карпат на 2020 – 2022, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 2019 року № 880.
Відповідно до Плану заходів із реалізації Національної транспортної
стратегії України до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 7 квітня 2021 року № 321, резолюції Прем’єр-міністра
України Дениса Шмигаля від 15.10.2020 № 42418/1/1-20 до листа Президента
України від 12.10.2020 № 01-01/840, за результатами робочої поїздки
Президента України до Закарпаття, Міністерство інфраструктури України
визначено відповідальним за опрацювання питань щодо залучення
додаткового фінансування на розвиток Міжнародного аеропорту «Ужгород»
та відновлення авіарейсів за маршрутом Ужгород – Київ – Ужгород.
На виконання доручення Офісу Президента України надано пропозиції щодо
фінансування з державного бюджету у 2021 році реалізації проєктів
реконструкції, капітального ремонту та будівництва об’єктів аеропорту на суму
215,0 млн грн.
За рахунок коштів обласного бюджету, відповідно до заходів Програми
підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 –
2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2020 № 57 (зі
змінами), виготовлено проєктно-кошторисну документацію з капітального
ремонту покриття руліжної доріжки, перону і стоянок повітряних суден,
реконструкції світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її

електропостачання та отримано експертні звіти щодо розгляду проєктної
документації.
У стадії завершення виконання робіт з капітального ремонту покриття
руліжної доріжки, перону і стоянок повітряних суден. Авіапідприємством
готуються матеріали для оголошення тендеру на виконання робіт з
виготовлення: робочого проєкту та реконструкції світлосигнальної системи
аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, робочих проєктів з
реконструкції аеровокзалу та будівництва аварійно-рятувальної станції
міжнародного аеропорту «Ужгород».
Фінансування виконання робіт з капітального ремонту покриття стоянок
повітряних суден, руліжної доріжки аеродрому, перону в зоні терміналу
аеродрому та реконструкції світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і
системи її електропостачання, реконструкції аеровокзалу, будівництва аварійнорятувальної станції здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.
Разом з тим у Переліку основних завдань і заходів Державної цільової
програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 126 (зі
змінами) не передбачено завдання із забезпечення розвитку Міжнародного
аеропорту «Ужгород».
Слід зазначити, що завдяки спільним зусиллям обласної ради, обласної
державної адміністрації, Уряду, Міністерства інфраструктури України,
Державної авіаційної служби України, особисто Президента України на
заключному етапі перебуває вирішення питання про набрання чинності Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки щодо умов
використання частини повітряного простору Словаччини у зв’язку з наданням
послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським
провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорті
«Ужгород».
З 2 червня 2021 року з аеропорту відновлено виконання авіарейсів за
маршрутом Ужгород – Київ – Ужгород, з періодичністю тричі на тиждень, що
забезпечується ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів».
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, переконані, що відсутність
Міжнародного аеропорту «Ужгород» у Державній цільовій програмі розвитку
аеропортів на період до 2023 року не відповідає її меті та загальнодержавній
політиці Уряду й Президента України.
Для забезпечення сталого функціонування діючого аеропорту «Ужгород»,
а також з метою виконання заходів, визначених рішеннями Уряду та
Президента України, просимо включити до Державної цільової програми
розвитку аеропортів на період до 2023 року завдання із забезпечення розвитку
Міжнародного аеропорту «Ужгород», передбачивши фінансування з
державного бюджету у 2021 році на:
капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по
вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород – 8506,3 тис.грн;
капітальний ремонт покриття перону в зоні терміналу аеродрому
«Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород – 1710,4 тис.грн.;

капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому
«Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород – 44001,9 тис. гривень.
Також необхідно передбачити фінансування з державного бюджету в
2022 році на:
реконструкцію аеровокзалу міжнародного аеропорту «Ужгород» по вул.
Собранецькій, 145 в м. Ужгород (згідно
з пропозиціями вартість
реконструкції становитиме – 45000,0 тис.грн);
будівництво аварійно-рятувальної станції
міжнародного аеропорту
«Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород (згідно з пропозиціями
вартість будівництва становитиме 65000,0 тис. грн).
Звернення прийнято на першому пленарному засіданні
третьої сесії обласної ради VIІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VIІІ скликання

