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До Міжнародного дня цивільної авіації 
 

У листопаді 1944р. було підписано Чиказьку конвенцію про міжнародну 

цивільну авіацію, одним з пунктів якої було створення ІКАО – Міжнародної 

організації цивільної авіації. На честь п’ятдесятої річниці підписання Конвенції 

у 1994р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 грудня офіційним святом – 

Міжнародним днем цивільної авіації. 

У вересні 1992р. Україна стала членом ІКАО, у травні 1993р. прийняла 

власний Повітряний Кодекс та стрімко встановила повітряні мости з багатьма 

країнами світу. 

Парк повітряних суден авіаційного транспорту м.Києва на кінець 2017р. 

становив 199 од, з них 20 – власні судна та 179 – орендовані. 

Пасажирські перевезення у 2017р. здійснювали 10 авіакомпаній, які 

зареєстровані у м.Києві. На них припадає 85% всіх авіаційних пасажирських 

перевезень країни. Середня відстань перевезення одного пасажира авіаційним 

транспортом у 2017р. склала 1909,0 км, що на 2,1 км більше, ніж у 2016р. 

На ринку вантажних авіаперевезень у 2017р. працювало 11 вітчизняних 

вантажо-перевізників. На них припадає 90% всіх авіаційних вантажних 

перевезень країни. У 2017р. авіаційним транспортом перевезено вантажів на 

12,4% більше, ніж у 2016р. 

Індекс споживчих цін м.Києва на перевезення авіаційним пасажирським 

транспортом у жовтні 2017р. до грудня 2016р. становив 82,9%. 

Підприємствами міста за видом економічної діяльності – транспорт, 

складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність у 2017р. освоєно 

21719,4 млн.грн капітальних інвестицій (16,0% до загального обсягу по 

м.Києву), у т.ч. авіаційний транспорт – 1193,9 млн.грн (0,9% до загального 

обсягу по м.Києву). 

У 2017р. обсяг експорту послуг повітряного транспорту м.Києва  

склав 289,1 млн.дол. США (пасажирський – 77,7 млн.дол., вантажний –  

211,4 млн.дол.), обсяг імпорту – 128,7 млн.дол. (пасажирський – 126,0 млн.дол., 

вантажний – 2,7 млн.дол.). 

Експорт послуг повітряного транспорту м.Києва збільшився в 1,6 раза, у 

2017р., у порівнянні з попереднім роком, а імпорт – у 2,7 раза. 

Питома вага повітряного транспорту в загальному обсязі експорту 

транспортних послуг м.Києва за 2017р. складає 38,2%, імпорту – 30,2%. 

Вищі навчальні заклади м.Києва здійснюють підготовку фахівців для 

авіаційних компаній, підприємств, організацій та установ, які забезпечують 

польоти повітряних суден, їх обслуговування та ремонт, перевезення пасажирів 

і вантажів. 

 

Насьогодні одним із найпотужніших авіаційних вищих навчальних 

закладів світу є Національний авіаційний університет. НАУ – це сучасний 

науково-навчальний комплекс, до складу якого входять 11 інститутів, 



4 факультети, 7 коледжів, 3 ліцеї, академія та гімназія. Університет має 

багаторічну історію та у 2018р. святкує 85-річчя з дня заснування. 

З 1999р. в навчальному закладі за технічними спеціальностями 

здійснюється підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з 

числа громадян України та інших держав з викладанням навчальних дисциплін 

іноземними мовами. Майбутні пілоти і фахівці з наземного обслуговування 

повітряних суден вдосконалюють професійні навички на справжніх літаках в 

найбільшому в Європі навчальному ангарі, на радіополігоні, полігоні авіаційної 

техніки та спеціальних тренажерах. НАУ має налагоджені багаторічні зв’язки з 

провідними підприємствами авіаційної галузі України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном: (044) 482-16-84 

Веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві: www.kyiv.ukrstat.gov.ua 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2017 

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/

