
 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 серпня 2013 р.  
№ 1031-р 
Київ 

 
Про затвердження проекту та титулу будови “Реконструкція, будівництво  

аеродромного комплексу комунального підприємства 
“Міжнародний аеропорт Одеса” 

 
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект “Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального 

підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”, розроблений Українським державним проектно-технологічним науково-дослідним інститутом цивільної 
авіації “Украеропроект” та рекомендований до затвердження державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками: 

 

площа забудови, гектарів — 115,32 
довжина штучної злітно-посадкової смуги, метрів — 2800 
площа штучного аеродромного покриття з укріпленими узбіччями, 
усього, кв. метрів 

— 423810 

до складу якої входять:     
штучна злітно-посадкова смуга — 138797 
руліжні доріжки — 250090 
перон — 34923 

у тому числі:     
перший пусковий комплекс     

площа штучного аеродромного покриття з укріпленими узбіччями — 263634 



другий пусковий комплекс     
площа штучного аеродромного покриття з укріпленими узбіччями — 40921 

третій пусковий комплекс     
площа штучного аеродромного покриття з укріпленими узбіччями — 119255 

загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 
17 липня 2013 р., тис. гривень 

— 1 679 933,005 

у тому числі:     

будівельно-монтажних робіт — 1 130 000,254 

устатковання, меблів та інвентарю — 219 643,241 

пусконалагоджувальних робіт — 183,392 

інші витрати — 330 106,118 

із загальної кошторисної вартості за пусковими комплексами:     

перший пусковий комплекс, усього, тис. гривень — 1 184 379,624 

у тому числі:     

будівельно-монтажних робіт — 741 584,704 

устатковання, меблів та інвентарю — 208 463,676 

інші витрати — 234 331,244 

другий пусковий комплекс, усього, тис. гривень — 103 418,928 

у тому числі:     

будівельно-монтажних робіт — 82 957,169 

інші витрати — 20 461,759 

третій пусковий комплекс, усього, тис. гривень — 392 134,453 

у тому числі:     

будівельно-монтажних робіт — 305 458,381 

устатковання, меблів та інвентарю — 11 179,565 

пусконалагоджувальних робіт — 183,392 

інші витрати — 75 313,115 



тривалість будівництва, місяців — 26 

за пусковими комплексами:     

перший пусковий комплекс — 15 

другий пусковий комплекс — 7 

третій пусковий комплекс — 10 
 
2. Затвердити титул будови “Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”, 

що додається. 
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 28 серпня 2013 р. № 1031-р 

ТИТУЛ 
будови “Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального  

підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”, будівництво якої розпочинається у 2013 році 

Найменування будови (об’єкта) та його місцезнаходження: 
реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального 
підприємства “Міжнародний аеропорт  
Одеса” 

Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2013 р. — 
100 відсотків 

Найменування забудовника: державне підприємство “Дирекція з 
будівництва міжнародного аеропорту “Одеса” 

Наявність робочої документації: розробляється на загальну 
кошторисну вартість — 1 679 933,005 тис. гривень, у тому числі — 
будівельно-монтажних робіт — 1 130 000,254 тис. гривень  

Галузь: функціонування інфраструктури авіаційного транспорту, код 
63.23.0  

Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України  
від 28 серпня 2013 р. № 1031 

Сфера управління: Мінінфраструктури 

Характер будівництва: реконструкція 

Генеральна проектна організація — Український державний 
проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної 
авіації “Украеропроект” 

Строк будівництва: 2013—2015 роки 

Джерела фінансування: інші джерела (державна підтримка) 

Генеральна підрядна організація: визначається відповідно до вимог 
закону 

 



 

Завдання за роками 
Показники будови 

Згідно з 
проектно-

кошторисною 
документацією 

2013 2014 2015 

Площа штучного аеродромного покриття з укріпленими 
узбіччями, кв. метрів 

423 810    

у тому числі:     
штучна злітно-посадкова смуга, кв. метрів 138 797    
руліжні доріжки, кв. метрів 250 090    
перон 34 923    

у тому числі:     
перший пусковий комплекс     
Площа штучного аеродромного покриття з укріпленими 
узбіччями, кв. метрів 

263 634    

у тому числі:     
другий пусковий комплекс     
Площа штучного аеродромного покриття з укріпленими 
узбіччями, кв. метрів 

40 921    

у тому числі:     
третій пусковий комплекс     
Площа штучного аеродромного покриття з укріпленими 
узбіччями, кв. метрів 

119 255    

Вартість основних фондів, тис. гривень  1 395 851,092    
Капітальні вкладення, тис. гривень 1 679 933,005 250 000 934 379,624 495 553,381 
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 1 679 933,005 250 000 934 379,624 495 553,381 

у тому числі:     
будівельно-монтажних робіт 1 130 000,254 200 875,107 540 709,597 388 415,55 



Завдання за роками 
Показники будови 

Згідно з 
проектно-

кошторисною 
документацією 

2013 2014 2015 

устатковання, меблів та інвентарю 219 643,241  208 463,676 11 179,565 
пусконалагоджувальних робіт 183,392   183,392 
інші витрати 330 106,118 49 124,893 185 206,351 95 774,874 

Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. 
гривень:  

    

державного бюджету     
місцевого бюджету     
інших джерел (державна підтримка)  250 000 934 379,624 495 553,381 

перший пусковий комплекс     
Вартість основних фондів, тис. гривень  984 312,231    
Капітальні вкладення, тис. гривень 1 184 379,624 250 000 934 379,624  
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 1 184 379,624 250 000 934 379,624  

 у тому числі:     
будівельно-монтажних робіт 741 584,704 200 875,107 540 709,597  
устатковання, меблів та інвентарю 208 463,676  208 463,676  
інші витрати 234 331,244 49 124,893 185 206,351  
     

Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. 
гривень:  

    

державного бюджету     
місцевого бюджету     
інших джерел (державна підтримка)  250 000 934 379,624  

другий пусковий комплекс     



Завдання за роками 
Показники будови 

Згідно з 
проектно-

кошторисною 
документацією 

2013 2014 2015 

Вартість основних фондів, тис. гривень  85 753,41    
Капітальні вкладення, тис. гривень 103 418,928   103 418,928 
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 103 418,928   103 418,928 

у тому числі:     
будівельно-монтажних робіт 82 957,169   82 957,169 
устатковання, меблів та інвентарю     
інші витрати 20 461,759   20 461,759 

Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. 
гривень:  

    

державного бюджету     
місцевого бюджету     
інших джерел (державна підтримка)    103 418,928 

третій пусковий комплекс     
Вартість основних фондів, тис. гривень  325 785,451    
Капітальні вкладення, тис. гривень 392 134,453   392 134,453 
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 392 134,453   392 134,453 

у тому числі:     
будівельно-монтажних робіт 305 458,381   305 458,381 
устатковання, меблів та інвентарю 11 179,565   11 179,565 
пусконалагоджувальних робіт 183,392   183,392 
інші витрати 75 313,115   75 313,115 

Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. 
гривень:  

    



Завдання за роками 
Показники будови 

Згідно з 
проектно-

кошторисною 
документацією 

2013 2014 2015 

державного бюджету     
місцевого бюджету     
інших джерел (державна підтримка)    392 134,453 

 


