
Заява про наміри 

капітального ремонту покриття руліжної доріжки КП «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси 

 
1. Замовник: Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (18000,м. Черкаси, 

вул.  Хрещатик, 223, тел./факс (0472) 37-28-84, 50-04-68, 50-04-69  e-mail: ugkg-

coda@ukr.net). 

2. Місце розташування майданчика будівництва: м. Чекркаси, вул. Смілянская, 168 

руліжна доріжка КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради». 

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Капітальний ремонт покриття руліжної 

доріжки не відноситься до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку згідно з Додатком Е ДБН А.2.2-1-2003. Капітальний ремонт покриття 

руліжної доріжки не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І 

«Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті». 

Технічні і технологічні дані. Робочим проектом передбачається відновлення 

експлуатаційного стану штучних покриттів руліжної доріжки з доведенням їх характеристик 

до мінімально можливих значень для експлуатації розрахункового типу ПС – Boeing 737-800 

(код 4С) з обмеженнями. Загальна ширина руліжної доріжки і двох укріплених узбіч 27 м 

(індекс літака згідно сертифікаційних вимог – 4). Також передбачається відмаркування 

штучного покриття руліжної доріжки згідно із вимогами ІСАО, підвищити відмітки люків 

(решіток) існуючих  колодязів дренажно-дощової системи та їх ремонт (при необхідності). 

Роботи передбачається здійснити в одну чергу без виділення пускових комплексів. 

Проектні параметри приймаються відповідно до:   

- Сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України, затверджених Наказом 

Державіаслужби від 17.03.2006 р. №201; 

- Додатку 14 ІСАО Том І. «Проектирование и эксплуатация аэродромов»; 

- Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. Рулёжные 

дорожки, перроны и площадки ожидания»;  

- Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 4. Визуальные 

средства»; 

- стандартів і рекомендованої практики ІСАО. 

 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт 

покриття руліжної доріжки аеропорту дозволить: 

- забезпечити відповідність транспортно-експлуатаційних показників руліжної 

доріжки до нормативних; 

- підвищити безпеку руху повітряних суден на території руліжної доріжки; 

- в комплексному відновленні аеропорту дозволить підвищити рівень зайнятості 

місцевого населення, створення нових робочих місць, підвищити привабливість для 

проживання та ведення бізнесу м. Черкаси та населених пунктів, що розміщені поблизу (с. 

Хутори, с. Степанки, с. Дубіївка, с. Руська Поляна, с. Геронимівка, сел.Оршанець та інші). 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: 

 земельних: у постійне користування – в межах існуючої території під руліжну 

доріжку, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та 

розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо (в межах території КП «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради»); 
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 сировинних: передбачається використання ґрунту при влаштуванні земляного 

полотна; при влаштуванні покриття – щебенево-піщаної суміші, цементу та асфальтобетону; 

 енергетичних: не визначено; 

 водних: не визначено; 

 трудових: не визначено. 

Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі проектування. 

 6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка  

персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах. 

 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у робочому 

проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й 

територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. 

 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами 

будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних 

та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС). 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на 

навколишнє середовище: 

- геологічне середовище: можлива активізація екзогенних геологічних процесів; 

- клімат і мікроклімат: не передбачається; 

- повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів; 

пилоутворення та шумове навантаження; 

- водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві); 

забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші 

хімічні сполуки (при експлуатації) – вплив мінімізується влаштуванням очисних споруд; 

- ґрунт: проектні роботи передбачаються виключно на території існуючого аеропорту; 

передбачається зняття рослинного шару грунту із тимчасовим складуванням на період 

проведення будівельних робіт, можливе забруднення території відходами будівництва, 

нафтопродуктами (при будівництві); забруднення твердими частками від зносу шин та 

покриття, забруднення сміттям, хімічними елементами, що входять до складу 

протиожеледних матеріалів, опосередковані впливи при забрудненні атмосферного повітря 

та водного середовища (при експлуатації); 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану 

рослинного покриву території проведення робіт (при будівництві), опосередковані впливи 

при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові 

незручності для користувачів аеропорту (при будівництві); позитивні впливи – створення 

нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки аеропорту (при експлуатації); 

- навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, 

пов’язані з технологічними процесами будівництва; позитивні впливи – забезпечення 

нормативних техніко-експлуатаційних показників аеропорту, в комплексному відновленні 

аеропорту - поліпшення транспортної інфраструктури міста Черкаси та області. 

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 

знешкодження або безпечного захоронення: 

 відходи будівельних робіт – повторне використання, вивезення у спеціально 

відведені місця; 
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 побутові відходи, відходи прибирання території – вивезення у спеціально 

відведені місця.  

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 

12. Участь громадськості: З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та 

подати пропозиції за адресою: Департамент містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (18000,м. 

Черкаси, вул.  Хрещатик, 223, директор департаменту – Демиденко Сергій Миколайович; 

тел./факс (0472) 37-28-84, 50-04-68, 50-04-69 е-mail:ugkg-coda@ukr.net). 

 

 


