
ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101 

тел./факс. (0564)92-02-75,vtiz@kr.gov,иа

На № р Ш ф В від 

Скиба Софія
/о  і+req ие8К90979-145/сІс 7 3 @dos tup.pra.vda. com.ua

„ Виконком міськради
Про розгляд запит у на 
інформацію

Ш ановна Софіє!

За дорученням заступника міського голови Олександра Катриченка Ваш 
запит на інформацію про надання копій документів, які містять дані про фінан
сові звіти за 2021 рік по КП «М іжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької 
міської ради, уважно розглянуто управлінням транспорту та телекомунікацій 
виконкому Криворізької м іської ради в межах наданих повноважень. За резуль
татами розгляду повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі -  Закон) публічна інформація -  це відображена та задокументована будь- 
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створе
на в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, перед
бачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів влад
них повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим За
коном.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до пу
блічної інформації», Ваш запит надіслано за належністю до комунального підпри
ємства «М іжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради (копія 
листа додається на 1 арк.).

Н ачальник управління Сергій Сиротюк

Управління транспорту та телекомунікацій 
вих. № С-38-13/22 від 17.08.2021

Любов Медведева
92 02 70



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101 

тел./факс. (0564)92-02-75,vtiz@kr.gov,иа

На № ___________ в ід __________

Д ирект ору К П  «М іж народний  
аеропорт  Кривий Ріг» 

К риворізької м іської ради  
Ігорю Л аш ину

Аеропорт
м. Кривий Ріг, 50000

Про розгляд запит у на 
інформацію

До виконкому Криворізької міської ради надійшов інформаційний запит 

від Скиби Софії з питання надання копій документів, які містять дані про фі

нансові звіти за 2021 рік по КП «М іжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворі-
»

зької міської ради.

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

публічної інформації», направляємо Вам за належністю для розгляду запит Ски

би Софії і надання їй відповіді (копія листа додається на 1 арк.).

Начальник управління

Любов Медведева
92 02 70 Управління транспорту та телекомунікації!

вих. № 16/28-22/710  від 17.08.2021



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!

пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровська обл., 
тел. (0564)92 02 75,e-mail: vtiz(a),kr.gov.иа, код ЄДРПОУ 26139770

На №  від 7 ^

Скибі Софії
foi+request-90836- 7bbl 129d@dostup.pravda. com. иа 

VВиконком м іської ради

Про розгляд звернення
П ані Софіє!

На Ваш запит, що надійшов до виконкому Криворізької міської ради з питання 
надання копій розкладів руху трамваїв, повідомляємо наступне.

Відповідно до діючого законодавства України, Ваш запит надіслано за належніс
тю до Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» (копія листа до Комуналь
ного підприємства «Швидкісний трамвай» додається на 1 арк.).

Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України «Про доступ до пуб
лічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) 
оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені 
для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно 
копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, 
у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продук
ту відкриті дані з обов'язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь- 
якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело 
їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпоря
дника інформації).

З рішеннями міської ради та її виконавчого комітету Ви маєте можливість 
ознайомитися на офіційному сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комі
тету за посиланням http://kr.gov.ua.

Крім цього, довідково-інформаційні матеріали, у  тому числі і графіки руху ко
мунальних маршрутів {головна сторінка-транспорт-тролейбус/трамвай-маршрут- 
переглянути розклад руху-протягом тижня/вихідні та святкові дні), відділів, управ
лінь, інших виконавчих органів міської ради та районних у місті рад, підприємств, 
установ, закладів, організацій всіх форм власності, що функціонують на території міста 
та надають послуги громадянам і суб'єктам господарювання розміщені на порталі Кри
ворізький ресурсний центр за посиланням https://krmisto.gov.ua/ua/index.html та офіцій
ному сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету http://kr.gov.ua.

Н ачальник  / У / / / /  /  Сергій Сиротюк

Павло Катричев 92 02 75 Управління транспорту та телекомунікація
вих. № С -37-13/22 від 17.08.2021

http://kr.gov.ua
https://krmisto.gov.ua/ua/index.html
http://kr.gov.ua


ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!

пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровська обл., 
тел. (0564)92 02 75,e-mail: vtiz(a)„kr.gov.иа, код ЄДРПОУ 26139770

На №  від

Директору КП «Швидкісний трамвай» 
Руслану Божку

майдан Праці, 1 
м. Кривий Ріг, 50000

Шановний пане Руслане!

До виконкому Криворізької міської ради надійшов запит від громадянки Со
фії Скиби з питання надання копій розкладів руху трамваїв.

Відповідно до діючого законодавства України, надаємо Вам за належністю 
запит громадянки Софії Скиби для розгляду і надання їй відповіді (копія листа 
громадянки Софії Скиби додається на 1 арк.).

Додаток: копія запиту громадянки Софії Скиби на 1 арк. в 1 прим.

Н ачальник Сергій Сиротюк

Павло Катричев 92 02 75

Управління транспорту та телекомунікацій
вих. № 16/28-22/709  від 17.08.2021



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровська обл., 
тел.(0564)92 02 75,e-mail: vtiz(a),kr.gov.ua, код Єр,РПОУ 26139770

На від

Скибі Софії
foi+request-90835-b429bd61@dostup.pravda.conuua 

Виконком міської ради

Про розгляд звернення
П ані Софіє!

На Ваш запит, що надійшов до виконкому Криворізької міської ради з питання 
надання копій розкладів руху тролейбусів, повідомляємо наступне.

Відповідно до діючого законодавства України, Ваш запит надіслано за належніс
тю до Комунального підприємства «Міський тролейбус» (копія листа до Комунально
го підприємства «Міський тролейбус» додається на 1 арк.).

Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України «Про доступ до пуб
лічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) 
оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені 
для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно 
копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, 
у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продук
ту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь- 
якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело 
їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпоря
дника інформації).

З рішеннями міської ради та її виконавчого комітету Ви маєте можливість 
ознайомитися на офіційному сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комі
тету за посиланням http://kr.gov.ua.

Крім цього, довідково-інформаційні матеріали, у  тому числі і графіки руху ко
мунальних маршрутів {головна сторінка-транспорт-тролейбус/трамвай-маршрут- 
переглянути розклад руху-протягом тижня/вихідні та святкові дні), відділів, управ
лінь, інших виконавчих органів міської ради та районних у місті рад, підприємств, 
установ, закладів, організацій всіх форм власності, що функціонують на території міста 
та надають послуги громадянам і суб'єктам господарювання розміщені на порталі Кри
ворізький ресурсний центр за посиланням https://krmisto.gov.ua/ua/index.html та офіцій
ному сайті Криворізької міської ради та їїдцконавчого комітету http://kr.gov.ua.

Н ачальник Сергій Сиротюк

Павло Катринеє 92 02 75 Управління транспорту та телекомунікацій
вих. № С -36-13/22 від 17.08.2021

http://kr.gov.ua
https://krmisto.gov.ua/ua/index.html
http://kr.gov.ua


ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!

пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровська обл., 
тел. (0564)92 02 75,e-mail: vtiz(a),kr.gov. иа, код ЄДРПОУ 26139770

На № ______________від______________

Директору КП «Міський тролейбус» 
Олександру Приходьку

вул. Дніпровське шосе, 22 
м. Кривий Ріг, 50000

Ш ановний пане Олександре!

До виконкому Криворізької міської ради надійшов запит від громадянки Со
фії Скиби з питання надання копій розкладів руху тролейбусів.

Відповідно до діючого законодавства України, надаємо Вам за належністю 
запит громадянки Софії Скиби для розгляду і надання їй відповіді (копія листа 
громадянки Софії Скиби додається на 1 арк.).

Додаток: копія запиту громадянки Софії Скиби на 1 арк. в 1 прим.

Н ачальник

Павло Катричев 92 02 75

Управління транспорту та телекомунікацій
вих. № 16/28-22/708 від 17.08.2021


