Інвестиційна пропозиція
1. Назва проекту

2. Номер
і
назва
Регіональної
стратегії
якому відповідає проект

Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт «Мукачево» на
базі майнового комплексу колишнього військового аеродрому в
Мукачеві з будівництвом злітно-посадкової смуги та авіаційної
інженерної інфраструктури
завдання
розвитку,

3. Мета та завдання проекту

4. Територія, на яку проект матиме
вплив

2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної інфраструктури

Метою даного проекту є створення сучасного вантажно-пасажирського
аеропорту, який відповідатиме міжнародним стандартам, шляхом проведення
робіт по реконструкції існуючого майнового комплексу на базі колишнього
військового аеродрому. Такі роботи забезпечать можливість інфраструктурі
аеропорту обслуговувати прогнозовані повітряні судна типу В-737-600, А-320,
Ан-148, пасажирів та вантаж, перевезення яких виконуватиметься цими літаками
на відстані які забезпечують авіаційний зв’язок з будь-яким містом Європи.
Основними заходами проекту є реконструкція та модернізація всіх елементів
аеропорту, обладнання ЗПС засобами посадки, світлосигнальним обладнанням,
побудова аеровокзального комплексу з пропускною здатністю 300 осіб/год.
туди і зворотньо, готельного комплексу на 150 осіб, а також облаштування
аварійно-рятувальної
та
допоміжної
структури
інженерно-технічного
забезпечення аеропорту.
Мукачівська ОТГ, Закарпатська обл., сусідні області та прикордонні території.

5. Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Населення та суб’єкти господарювання Мукачівської ОТГ, Закарпатської обл.,
сусідніх областей та прикордонних територій.

6. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямований проект

Відсутність повноцінного та якісного авіасполучення (пасажирського та
вантажного) Закарпатської області з іншими регіонами України та іншими
країнами, зокрема Європи. Відстань до найближчих аеропортів: м.Львів – 220
км., м. Кошіце (Словаччина) – 150 км. , м. Дебрецен (Угорщина) – 160 км. , м.
Будапешт (Угорщина) – 350км.

7. Очікувані результати від реалізації
проекту

Діючий сучасний міжнародний пасажирсько-вантажний аеропорт .
Створення нових робочих місць.
Збільшення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень.
Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону вцілому.
Підвищення туристичної привабливості міста та регіону вцілому.
Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому.

економічна
та/або
бюджетна
ефективність реалізації проекту

Створення нових робочих місць.
Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону вцілому.
Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому.

соціальний вплив

Підвищення якості надання послуг з авіаперевезень різним категоріям
населення.

екологічний вплив

-

8. Основні заходи проекту

Будівництво злітно-посадкової смуги.
Будівництво авіаційної інженерної інфраструктури. Будівництво аеровокзалу.
Будівництво інфраструктурних об’єктів з обслуговування пасажирів.

9. Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)

2020-2025

10. Обсяг фінансування проекту, тис.
грн
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Разом

4 000 000

-

-

-

-

4 000 000

10 000

-

-

-

-

10 000

30 000

200 000
(кошти
приватних
інвесторів)

160 000

-

-

(обласний
бюджет)
11. Інша інформація щодо проекту
(за потреби)

(кошти
приватних
інвесторів)

Площа комплексу 227,9 га
Попередній бюджет: 140-147 млн Євро
Прибуткова діяльність орієнтовно через 8-10 років

390 000

4 400 000

