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Закарпатська обласна рада спільно з
облдержадміністрацією мають чітке розуміння
необхідності збереження та відновлення авіасполучення
краю з іншими регіонами України та сусідніми країнами

Про це йдеться у рішенні облради «Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо будівництва нового аеропорту в Закарпатській області та сталого функціонування ЗОКП
«Міжнародний аеропорт «Ужгород», ухваленому на позачерговій сесії облради та направленому до
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, а також до народних депутатів від Закарпатської
області.
У Зверненні зазначається, що сьогодні Закарпаття є одним із найперспективніших регіонів України.
Наявність курортного та рекреаційного потенціалу, мальовничі пейзажі, цікаві визначні пам’ятки
історії, культури та архітектури, особливе географічне розміщення на перетині п’яти держав:
України, Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини, поєднання різних культур та особливостей
сприяє поширенню туризму в цьому регіоні.
Однак відсутність регулярного та доступного авіасполучення значно знижує економічний потенціал
і туристичну привабливість Закарпаття.
Варто зауважити, що попередні запевнення українських високопосадовців прийняти державну
програму та передбачити у Державному бюджеті України кошти в обсязі 10 мільярдів гривень
щороку, щоб збудувати у Закарпатті сучасний аеропорт, залишилися невиконаними.
На жаль, проєкт Державного бюджету на 2020 рік показує, що ці обіцянки залишилися тільки на
словах.
Також не внесені обіцяні урядовцями зміни до постанови Кабінету Міністрів України №126, якою
схвалена Державна програма розвитку аеропортів до 2023 року, в частині початку проектування і
будівництва вже з 2020 року нового аеродромного комплексу в Закарпатській області.
Метою цього проекту є створення сучасного вантажно-пасажирського аеропорту, який
відповідатиме міжнародним стандартам.
У той же час невеликий міжнародний аеропорт міста Ужгород, який має лише один термінал і одну
асфальтову злітно-посадкову смугу завдовжки 2038 м і шириною 40 м, працює нестабільно
внаслідок ряду причин, зокрема у зв’язку з близькістю злітно-посадкової смуги до Словаччини.
Зокрема, до 2016 року аеронавігація у зоні діяльності аеропорту регулювалася угодою між урядами
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України та Словаччини. Строк дії Угоди закінчився; відтоді зліт та посадка повітряних суден в
аеропорті виконувалися виключно «за правилами візуальних польотів».
Враховуючи важливість дотримання авіаперевізниками встановлених вимог, зокрема щодо
безперервності та регулярності повітряних перевезень, із огляду на аеронавігаційні й метеорологічні
(з явно вираженими сезонними особливостями) характеристики аеродрому «Ужгород», ми, депутати
Закарпатської обласної ради, повторно просимо у максимально стислі терміни сприяти підписанню
міжурядової угоди України та Словацької Республіки про надання можливості ДП «Украерорух»
керувати частиною повітряного простору Словацької Республіки, що дасть змогу виконувати
польоти за приладами в межах аеродрому «Ужгород». Вирішення цього питання усуне головну
перешкоду, що стоїть на заваді повноцінній діяльності ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород».
Зволікання із підписанням міжурядової угоди з 25 жовтня 2019 року унеможливило виконання
регулярного авіасполучення Ужгород – Київ – Ужгород та поставило під загрозу подальше
повноцінне функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт Ужгород».
Обласна рада спільно з обласною державною адміністрацією мають чітке розуміння необхідності
збереження та відновлення авіасполучення Закарпаття з іншими регіонами України і, як мінімум, із
сусідніми країнами. Ця позиція підтримується мешканцями, діловими партнерами, туристичними та
бізнесовими колами краю. Вважаємо, що припинення діяльності аеропорту створить значні
незручності для потенційних пасажирів, завдасть місту Ужгороду, Закарпатській області, державі
невиправданої шкоди в реалізації соціально-економічних програм, особливо для пріоритетної та
перспективної для області туристичної галузі, а також зашкодить стратегічному курсу на інтеграцію
України до Європейського Союзу.
Враховуючи вищенаведене, ми, депутати Закарпатської обласної ради, просимо розглянути
зазначені пропозиції та внести зміни до Переліку основних завдань і заходів Державної цільової
програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, передбачивши у Державному бюджеті
України на 2020 рік кошти для будівництва нового аеропорту на території Закарпатської області.
Водночас, до введення в експлуатацію нового аеропорту, просимо вжити вичерпних заходів,
спрямованих на забезпечення сталого функціонування діючого ЗОКП «Міжнародний аеропорт
Ужгород», відновлення регулярного авіасполучення зі столицею та іншими містами України і
Європи», ‒ наголошується в документі.
Виконавчий апарат облради
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