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Шановна Анно!

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі -  Закон) управлінням транспорту та телекомунікцій 

Криворізької міської ради (лист №16/28-22/348 від 17.07.2020) направлено Ваш 

запит для розгляду та надання відповіді щодо інформації стосовно роботи 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької 

міської ради протягом 2019-2020 років, напрямків перевезень та з інших питань. 

В межах наданих повноважень повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація -  це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 

обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.

В свою чергу Ваш запит частково містить прохання повідомити про дані, 

надання яких потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на створення 

інформації шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних, що не підпадає під 

ознаки вищезазначених норм Закону.

Протягом 2019 року обслуговано 21329 пасажирів, у тому числі відправлено з 

аеропорту 10950 осіб та прибуло в аеропорт 10379 осіб.

У 2019 році до аеропортів Ш арм-ель-Ш ейх відправлено 8183 пасажири, 

Анталії -  2159 пасажирів, Тивату -  306 пасажирів. За минулий рік з аеропортів 

Ш арм-ель-Ш ейх прибуло 7609 осіб, Анталії -  1981 особа, Тивату -  492 особи.

Протягом 2019 року обслуговувались пасажири на міжнародних та внутрішніх 

рейсах. Міжнародні рейси здійснювались до (з) аеропортів Шарм-ель-Шейх 

(Єгипет), Анталії (Туреччина), Тивату (Чорногорія), Салоніки (Греція), Софії (Бол 

mailto:xxxxxxx@x.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


гарія), Вільнюса (Литва), Текірдаг (Туреччина), Даламан (Туреччина), Кошице 

(Словаччина), Белграду (Сербія), Риги (Латвія). Внутрішні рейси -  до (з) Києву, 

Кропивницького, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Нікополю, Каменського, Харкова, 

Херсону, Одеси.

Дохід від основного виду діяльності КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» 

Криворізької міської ради за 2019 рік склав 8528,1 тис.грн, за І півріччя 2020 року -  

150,6 тис.грн.

За І півріччя 2020 року обслуговано 53 пасажири.

Протягом 2020 року планувались рейси до аеропортів Шарм-ель-Шейх 

(Єгипет), Анталії (Туреччина). Але у зв’язку з коронавірусною хворобою (СОУГО-
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