
 
 
 
 
 

Підсумки діяльності авіаційної галузі України 
за OM1P рік 

 
Департамент фінансів та економіки Державіаслужби України повідомляє.  
Упродовж OM1P року комерційні пасажирські та вантажні перевезення 

здійснювали 4M українських авіакомпанійI за статистичними даними виконано 
VS тис. рейсів проти 1MSI1 тис. роком раніше. Кількість перевезених за рік 
пасажирів залишилась на рівні OM1O року та склала 8I1 млн. чол. Обсяги 
перевезень вантажів та пошти зменшились на 1VI1 відсотка та склали VVIO тис. 
тонн.  

Всього у  т. ч.  міжн.   
Одиниці 

виміру 
OM1Oр.  OM1Pр.  B 

1P/1O 
OM1Oр. OM1Pр.  B 

1P/1O 
Перевезено пасажирів тис.чол. 81MSIP 81MTIO 1MMIM S8OMIV S8VTI1 1M1I1 
у т.ч. на регулярних лініях -"- RVPMI1 RRRMI4 VPIS 4SVPIS 4P8RI1 VPI4 
Виконані пасажиро-кілометри млрд.пас.км 14I4 1OIR 8SI8 1PIT 11IV 8SIV 
у т.ч. на регулярних лініях -"- 1MI4 8I1 TTIV VIT TI4 TSIP 
Перевезено вантажів та пошти тис.тонн 1OOIS VVIO 8MIV 1OOIM V8I8 81IM 
у т.ч. на регулярних лініях -"- OSIR 1RIO RTI4 OSI1 14I8 RSIT 
Виконані тонно-кілометри 
(вантажі+поштаF 

 
млн.ткм 

 
PSPI1 

 
OTPI1 

 
TRIO 

 
PSOI8 

 
OTOIV 

 
TRIO 

у т.ч. на регулярних лініях -"- 8PI4 O4IP OVI1 8PI1 O4I1 OVIM 
Виконано комерційних рейсів тисяч 1MSI1 VSIM VMIR TTIT T1IS VOI1 
у т.ч. регулярних  -"- TSIP S4IM 8PIV R4IR 4RIR 8PIR 

 

Слід зазначитиI що на початку року припинила діяльність провідна 
українська авіакомпанія «Аеросвіт»I яка мала розгалужену мережу маршрутів 
та найбільші обсяги пасажирських перевезень як на міжнароднихI так і на 
внутрішніх авіалініях Eпитома вага якої у загальних обсягах перевезень за 
підсумками OM1O року складала майже P8 відсотківF. Як наслідокI у першому 
кварталі OM1P року загальне скорочення обсягів пасажирських перевезень 
українськими авіакомпаніями сягнуло OM відсотків. Однак упродовж наступних 
місяців українським авіакомпаніям вдалось відновити більшу частину 
маршрутів та пасажиропотоків авіакомпанії «Аеросвіт» та за підсумками року 
уникнути падіння обсягів пасажирських перевезень порівняно з попереднім 
OM1O роком.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Індекс зростання обсягів пасажирських 
перевезень українських авіакомпаній  по 

роках 
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Динаміка обсягів перевезень пасажирів
  авіаційним транспортом УкраїниI 

 млн.чол.
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Співвідношення частки перевезень 
українських АК на міжнародних та внутрішніх лініях 
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Стабілізувати ситуацію на ринку авіаперевезень стало можливимI 
насампередI завдяки активній маркетинговій політиці українських авіакомпаній 
(відкриття нових маршрутівI збільшення частот тощоFI активізації чартерних 
перевезеньI подальшій модернізації та оновленню парку повітряних суденI а 
також розвитку мережі послуг українських авіаперевізників та інфраструктури 
аеропортів. 

На міжнародних лініях у звітному році 
перевезено SIV млн. пасажирів 
(зростання порівняно з попереднім 
OM1O роком на 1I1 відс.FI у межах 
України -1IO млн. пас. Eскорочення на 
RIV відсоткаF. Співвідношення 
міжнародних та внутрішніх 
перевезень українських 
авіаперевізників за підсумками року 
склало 8R та 1R відсотків на користь 
міжнародних.  

На ринку пасажирських перевезень упродовж року працювало PP 
вітчизняні авіакомпаніїI серед яких домінуюче положення займали авіакомпанії 
«Міжнародні авіалінії України” Eзростання порівняно з OM1O роком - на SVIR 
відс.FI «Візз Ейр Україна» Eзростання - на R8I1 відс.FI «Ютейр-Україна» 
(зростання - в OIP разаF та «Роза Вітрів» Eхоча і має місце зменшення на 1RIS 
відс.F.  

На міжнародних регулярних лініях вітчизняними авіакомпаніями у OM1P 
році перевезено 4I4 млн. пас.I тоді як роком раніше було перевезено 4IT млн. 
пасажирів. Скорочення обсягів перевезень пов'язане з тимI що на кінець року 
українською стороною обслуговувались ще не всі маршрути авіакомпанії 
«Аеросвіт» Eперш за всеI далеко- та середньомагістральніF. При цьому середній 
процент зайнятості пасажирських крісел на міжнародних регулярних рейсах 
українських авіакомпаній виріс порівняно з минулорічним показником на PI1 
процентних пункти та склав TTIVB. Питома вага регулярних перевезень 
вітчизняних авіакомпаній в загальних обсягах регулярних пасажирських 
перевезень між Україною та країнами світу у OM1P році склала 4P відсотки Eу 
OM1O році - RMBF. ТобтоI у OM1P році потреба в пасажирських авіаперевезеннях 
між Україною та країнами світу більшою мірою забезпечувалась іноземними 
авіаперевізниками.  

Упродовж року міжнародні регулярні пасажирські перевезення з/до 
України здійснювали 11 українських авіаперевізників до 44 країн світу. 
Українські авіаперевізники на регулярній основі виконували пасажирські рейси 
за OM новими міжнародними маршрутамиI які поєднали повітряним сполученням 
Київ EБориспільF з МюнхеномI Пальма-де-МайоркоюI ТенеріфеI Енфідою та 
ЗальцбургомI Київ EЖуляниF з БратиславоюI Харків з БакуI Кутаїсі та 
БарселоноюI Донецьк з КутаїсіI ДортмундомI БарселоноюI Лутоном EЛондонFI 
Бергамо та МемінгеномI Сімферополь з містами ТбілісіI Уфа та КазаньI Вінницю 
з МосквоюI Дніпропетровськ з Дубаєм. Також було відновлено польоти на 
регулярній основі зі Львова до Афін.  



Одночасно мало місце 
розширення діяльності на 
українському ринку 
іноземних авіакомпанійI до 
столиці України 
започаткували виконання 
регулярних польотів 8 нових 
іноземних авіакомпанійW з 
Греції «Aegean Airlines»I з 
Грузії «cly deorgia Airline»I 
«Air Astana» з КазахстануI 
«Atlasjet» з ТуреччиниI «oed 
tings» з РосіїI «pwiss 
International Airlines» з 
ШвейцаріїI лоу-кост 
перевізники «sueling 

Airlines» з Іспанії та «jeridiana cly» з Італії. Загалом у OM1P році час до нашої 
країни здійснювали польоти RS іноземних авіаперевізників з PO країн світу. 

На даний час найбільші обсяги пасажирських регулярних авіаперевезень 
здійснюються між Україною та РосієюI НімеччиноюI ТуреччиноюI АвстрієюI 
ІзраїлемI ФранцієюI НідерландамиI ПольщеюI ОАЕI Грузією та Італією. 

Слід також відзначитиI що на відміну від міжнародних регулярних 
перевезень українських авіакомпанійI де поки ще має місце неповне 
відновлення порівняно з показником попереднього OM1O рокуI у такому 
сегменті ринкуI як міжнародні чартерні польотиI спостерігалось значне 
зростання обсягів перевезень. За статистичними даними у OM1P році 
вітчизняними авіакомпаніями виконано OSI1 тис. комерційних чартерних рейсів 
проти OPIO тис. рейсів роком ранішеI кількість перевезених пасажирів зросла на 
18I1 відсотка та склала OIR млн. пасажирів. Значні обсяги чартерних перевезень 
здійснено авіакомпаніями «Роза вітрів»I «Міжнародні авіалінії України»I 
«Ютейр-Україна»I «Авіатранс К» та «Авіалінії Харкова». 

Регулярні внутрішні повітряні пасажирські перевезення у OM1P році 
здійснювали 8 вітчизняних авіакомпанійI в т.ч.  1  нова -  «ЯнЕір»I які 
забезпечили повітряним сполученням 14 міст України. За рік регулярними 
рейсами у межах України перевезено 1I1T млн. пасажирівI це на RI8 відсотка 
менше показника OM1O року. Зниження обсягів перевезень пов'язанеI 
насампередI з перерозподілом пасажиропотоків авіакомпанії «Аеросвіт»I яка 
здійснювала підвезення внутрішніх пасажирів на свої міжнародні рейсиI а 
також з розвитком швидкісного залізничного сполучення між містами України.  

Перевезення вантажів та пошти у звітному періоді виконували 1V 
вітчизняних авіакомпанійI більша частина вантажних авіаперевезень – це 
перевезення чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та 
миротворчих програм ООНI а також згідно контрактів та угод з іншими 
замовниками. Значні обсяги перевезень припадають на АНТК „Антонов”I 
авіакомпанії «ЗетАвіа»I «Міжнародні авіалінії України»I Кримське ДАП 
«Універсал-авіа»I «Максімус Еірлайнс»I «Україна-Аероальянс»I «Урга»I «Кавок 
Ейр»I «Українські вертольоти».  
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Обсяги пасажирських авіаперевезень 
на  регулярних лініях між Україною 

та країнами світуI млн.чол.
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Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній обслуговували  
O6 українських аеропортівI за OM1P рік обслуговано O1OIT тис. повітряних 
суден Eпроти O1T тисяч за OM1O рікF. Пасажиропотоки через аеропорти України 
зросли на TIP відсотка та склали 1RI1 млн.чол. Поштовантажопотоки 
скоротились на TIP відсотка та становили 41IT тис.тонн.  

 

Пасажиропотоки через аеропорти України, тис. пас.
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Головним аеропортом країни «Бориспіль» за OM1P рік обслуговано TIV 

млн.пасажирівI що на SIR відсотка менше показника попереднього року. Питома 
вага аеропорту в обслуговуванні пасажирів за підсумками року склала RO 
відсотка. Скорочення пасажиропотоку в аеропорту пов'язане з припиненням 
польотів авіакомпанії «Аеросвіт»I а також переходом з комерційних причин на 
обслуговування авіакомпанії «Тransaero Airlines» та ряду інших в аеропорт Київ 
(ЖуляниF. Проте статистичні дані за останні місяці року свідчать про поступове 
відновлення обсягів пасажирських перевезень через аеропорт Eу Is кварталі 
зафіксовано зростання пасажиропотоків  на 8IR відсоткаF.  

Значне зростання обсягів пасажирських перевезень у звітному році 
спостерігалось в іншому столичному аеропорту Київ EЖуляниF Eу OI1 раза 
порівняно з OM1O рокомF. Цьому сприяло введення в дію нового терміналуI 
збільшення частот та відкриття нових напрямків діючими авіакомпаніямиI а 
також залучення в аеропорт нових авіаперевізників.  

Мало місце зростання пасажиропотоків також в основних регіональних 
аеропортахW Львів Eна O1IT відс.FI Харків Eна OMIS відс.FI Одеса Eна 1TI8 відс.FI 
Донецьк Eна 11 відс.FI Сімферополь Eна 8I1 відс.F та Дніпропетровськ Eна OI4 
відс.F. На сьогодні вищезазначеними 8-ма провідними вітчизняними 
аеропортами обслуговується V8 відсотків авіапасажирів та VP відсотки 
поштовантажопотоків.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питома вага аеропортів в загальних обсягах пасажирських перевезень через 
аеропорти України українськими та іноземними авіакомпаніями
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Пасажиропотоки через аеропорти УкраїниI тис.чол.  
 

Назва аеропорту OM1O р. OM1P р. B1P/1O 
Всього 141M7,M 151P4,6 1M7,P 
 у міжнародному сполученні 114T4I4 1OTMMIT 11MIT 
 у внутрішньому сполученні OSPOIS O4PPIV VOIR 
              з них:    
Бориспіль 8468,9 7916,1 9P,5 
 у міжнародному сполученні T4POIM T1T4IO VSIR 
 у внутрішньому сполученні 1MPSIV T41IV T1IR 
Сімферополь 111P,9 1OM4,4 1M8,1 
 у міжнародному сполученні TRRIV 8T8IO 11SIO 
 у внутрішньому сполученні PR8IM POSIO V1I1 
Одеса 9M7,6 1M69,1 117,8 
 у міжнародному сполученні TO4IP 8T8IP 1O1IP 
 у внутрішньому сполученні 18PIP 1VMI8 1M4I1 
Донецьк 1MMM,M 111M,4 111,M 
 у міжнародному сполученні S88IV 8P4I4 1O1I1 
 у внутрішньому сполученні P11I1 OTSIM 88IT 
Львів 576,M 7MM,8 1O1,7 
 у міжнародному сполученні 44TIO RTSIR 1O8IV 
 у внутрішньому сполученні 1O8I8 1O4IP VSIR 
Дніпропетровськ 444,O 455,M 1MO,4 
 у міжнародному сполученні OVPIT POOI1 1MVIT 
 у внутрішньому сполученні 1RMIR 1POIV 88IP 
Харків 5M1,4 6M4,9 1OM,6 
 у міжнародному сполученні PVRIO RORIV 1PPI1 
 у внутрішньому сполученні 1MSIO TVIM T4I4 
Київ (Жуляни) 861,9 18P8,O в O,1 р.б. 
 у міжнародному сполученні RVMIR 1PT4IR в OIP р.б. 
 у внутрішньому сполученні OT1I4 4SPIT 1TMIV 

 
 

Малою авіацією за звітний рік оброблено TM8IP тис. гектарів 
сільськогосподарських площI наліт годин становив 1SIO тисяч Eза OM1O рік –
RS1I8 тис. гектарів та  1VIO тис. годин відповідноF. 

 

ДП ОПР “Украерорух“ за OM1P рік обслуговано RP4IS тис. польотів 
(зростання порівняно з показником OM1O року - на SI8 відсоткаF. Кількість 
обслугованих польотівI виконаних літаками та вертольотами авіакомпаній 
України зменшилась на V відсотківI іноземними авіакомпаніями – зросла на 
11IO відсотка.  
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