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Голові обласної ради
Сергію КОНДРАЧУКУ
Інформація
про хід виконання рішення Рівненської обласної ради
від 18.05.2018 № 936 "Про Програму розвитку та підтримки обласного
комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Рівне" на 2018-2020 роки
Для підтримки Рівненського аеропорту в області прийнято Програму
розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт Рівне» на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови
облдержадміністрації від 18.04.2018 № 235 та затверджену рішенням Рівненської
обласної ради від 18.05.2018 № 936 із внесеними змінами, якою передбачено
видатки з обласного бюджету на придбання спеціальної техніки, обладнання та
погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету, за комунальні послуги
та енергоносії.
З початку реалізації вказаної Програми, з обласного бюджету протягом
2019-2020 років, виділено коштів в сумі близько 11 млн.гривень. Зокрема, у
2019 році на погашення заборгованості по заробітній платі з обласного бюджету
виділено коштів в сумі 4 813 015,0 грн., у 2020 році - 5 320 824,93 гривні. Крім того,
у цьому році виділено кошти в сумі 756 779,07 грн. на погашення заборгованості за
енергоносії.
Для реалізації проектів та ініціатив щодо розвитку ОКП «Міжнародний
аеропорт Рівне» протягом 2020 року проведено ряд переговорів із потенційними
інвесторами. Також велися перемовини з авіакомпаніями МАУ, Мотор Січ, Sky up,
Wizz Air Ryanair, Роза Вітрів, Елерон, Вулкан Ейр, Анда Ейр, Браво, Буковина,
Українські крила, Джоніка, ДНІПРОАВІА, LOT, Turkish Airlines, Pegasus щодо
організації виконання регулярних та чартерних авіарейсів.
Разом з пасажирськими перевезеннями заплановано розвивати CARGO
(вантажні) перевезення.
Враховуючи вигідне географічне розташування аеропорту (наближеність до
кордонів ЄС, Білорусі) передбачається створення транспортно-логістичного центру.
Відповідно до Меморандуму про взаємодію між Рівненською обласною
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(далі - Аеропорт) та державною організацією «Агенція з питань підтримки
державно-приватного партнерства» (далі - Агенція ДПП) від 29 листопада
2019 року, з метою організації спільної роботи з підготовки необхідних досліджень
щодо реалізації пілотного проекту «Відновлення інфраструктури Обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на основі механізму
державно-приватного партнерства, Агенцією ДПП у 2020 році завершено попереднє
дослідження потенціалу реалізації проекту концесії аеропорту.
В рамках дослідження були проаналізовані технічні, юридичні, комерційні та
фінансові аспекти діяльності аеропорту з метою визначення його потенціалу в
якості проекту ДПП (концесії) та його привабливості як для потенційного
інвестора, так і для державної сторони.
За результатами дослідження була підготовлена Концептуальна записка
«Проект відновлення та розширення інфраструктури ОКП «Міжнародний аеропорт
Рівне» на засадах державно-приватного партнерства». Робота в цьому напрямку
продовжується.
ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» включено до Державної цільової
програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.
Протягом 2021-2022 років за рахунок коштів Державного бюджету України
передбачено реалізувати ряд заходів щодо відновлення інфраструктури аеропорту,
зокрема провести капітальний ремонт огорожі, капітальний ремонт покриття
перону, реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та аеродромного
комплексу, капітальний ремонт покриття руліжної доріжки, та реконструкцію
системи світлосигнального обладнання). Очікувана вартість робіт - 397,2 млн.грн.
Також, за рахунок коштів обласного бюджету передбачено розроблення
проєктно-кошторисної документації. Орієнтовна вартість робіт 7 млн.грн.
Рівненською обласною державною адміністрацією оголошено тендери на
виготовлення документації на три проекти:
1) Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт
огорожі ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» (ІІА-2021-01-22-002556-с);
2)
Розроблення
проєктно-кошторисної
документації
реконструкції
радіотехнічних засобів
навігації та посадки аеродромного комплексу
ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» (ІІА-2021-01 -22-010856-Ь);
3) Розроблення проєктно-кошторисної документації реконструкції системи
світлосигнального
обладнання
ОКП
«Міжнародний
аеропорт
Рівне»
(ЛА-2021-01 -22-005491 -Ь).
Вказані проекти заплановано реалізувати протягом 2021 року.
Питання розвитку та підтримки ОКП "Міжнародний аеропорт Рівне"
перебуває на постійному контролі в облдержадміністрації.

