АЕРОПОРТОВІ ЗБОРИ ЗА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І
ПАСАЖИРІВ В МА «КИЇВ»
(ЖУЛЯНИ)

1. Збір за посадку – зліт ПС:
Загальна кількість
рейсів
авіаперевізника,
відправлених з
аеропорту за місяць,
одиниць
Для міжнародних
сполучень, дол.США
за одну тонну МЗМ
ПС
Для внутрішніх
сполучень, дол.США
за одну тонну МЗМ
ПС

До 64

Від 65 Від 128 Від 193 Від 256 Від 320 Від 384 Від 448 Понад
до 127 до 192 до 255 до 319 до 383 до 447 до 511
512

14,00

12,60

11,20

9,80

8,40

8,00

7,60

7,30

7,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Збір за посадку-зліт ПС установлюється за кожну тонну максимальної злітної маси (далі МЗМ) ПС, указаної у посвідченні про придатність його до виконання польотів, залежно від
виду сполучення.
Розмір збору за посадку-зліт ПС визначається залежно від часу здійснення посадки-зльоту
ПС (денний або нічний час).
Нічний час встановлюється у таких межах (час місцевий):
●
●

з 1 квітня до 30 вересня -з 20.00 до 06.00 годин включно;
з 1 жовтня до 31 березня -з 17.00до 08.00 годинвключно.

Збір за посадку-зліт ПС у нічний час збільшується:
●
●

на 20 відсотків, якщо здійснюється посадка або зліт;
на 40 відсотків, якщо здійснюється посадка та зліт.

При виконанні тренувальних, тестових, випробувальних, технічних польотів, які
здійснюються відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регламентують
виконання польотів, кожне заходження на посадку враховується з коефіцієнтом 0,2 до денного
розміру збору за посадку-зліт ПС, але якщо при цьому включається світлосигнальна система,
то кожне заходження враховується з коефіцієнтом 0,5 до денного розміру збору за посадку-зліт
ПС, навіть коли літак не торкається поверхні злітно-посадкової смуги (ЗПС).
Якщо посадка-зліт ПС в аеропорту здійснюється згідно з призначенням на регулярну або

чартерну повітряну лінію, посадка за міжнародним рейсом, а виліт за внутрішнім або навпаки
(з відповідною зміною номера рейсу), то збір за посадку-зліт визначається у розмірі 50
відсотків від суми зборів згідно з видами сполучень.
До збору за посадку-зліт застосовується коефіцієнт 0,5:
●
●
●
●

при здійсненні технічної посадки ПС без зміни комерційного завантаження;
при здійсненні посадки ПС у зв'язку з метеорологічними умовами;
при поверненні літака до аеропорту зльоту протягом 40 хвилин після зльоту у зв'язку з
авіаційною подією;
якщо для здійснення посадки та зльоту ПС з максимально дозволеною злітною масою
до 6 тонн включно не використовується штучна ЗПС.

2. Збір за обслуговування пасажирів
в аеровокзалі:
Загальна кількість
пасажирів,
відправлених з
аеропорту на рейсах
авіаперевізника за
місяць, чол.

До
10000

Для міжнародних
сполучень, дол. США
за кожного
відправленого
15,00
пасажира
Для внутрішніх
сполучень, дол. США
за кожного
відправленого
пасажира

2,50

Від

Від

Від

Від

Від

Від

Від

10001

20000

30000

40000

50000

60000

70000

до

до

до

до

до

до

до

19999

29999

39999

49999

59999

69999

79999

13,50

12,00

10,50

9,00

8,50

8,00

7,60

7,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Понад

80000

Збір установлюється за користування пасажирським терміналом до початку реєстрації
пасажирів.
Збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі встановлюється за одного відправленого
пасажира залежно від виду сполучення.
Від сплати збору за обслуговування пасажирів в аеровокзалі звільняються:
●
●
●
●
●
●
●

пасажири рейсів, що виконуються виключно для перевезення королівських осіб, глав
держав і урядів;
ветерани війни відповідно до Закону України «Простатус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
пасажири гуманітарних рейсів, статус яких визначається відповідною Комісією з питань
гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
транзитні пасажири;
пасажири із сервісними квитками;
діти до 2 років;
пасажири рейсів з метою пошуку, рятування, санітарних рейсів, які виконуються за
завданням компетентних органів.

При обслуговуванні трансферних пасажирів, які прибувають та вилітають на міжнародному
рейсі, до ставки пасажирського збору застосовується коефіцієнт 0,5.

3. Збір за забезпечення авіаційної
безпеки:
Збір за забезпечення авіаційної безпеки пасажирського ПС установлюється за кожного
відправленого пасажира залежно від виду сполучення.
Для міжнародних сполучень – 3,00 дол. США за кожного відправленого пасажира.
Для внутрішніх сполучень – 1,00 дол. США за кожного відправленого пасажира.
Для вантажного ПС:
Для міжнародних сполучень - 2,10 дол. США за 1 тонну МЗМ.
Для внутрішніх сполучень – 1,00 дол. США за 1 тонну МЗМ.
Від сплати збору звільняються:

●
●
●
●
●
●
●

пасажири рейсів, що виконуються виключно для перевезення королівських осіб, глав
держав і урядів;
ветерани війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
пасажири гуманітарних рейсів, статус яких визначається відповідною Комісією з питань
гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
транзитні пасажири;
пасажири із сервісними квитками;
діти до 2 років;
пасажири рейсів з метою пошуку, рятування, санітарних рейсів, які виконуються за
завданням компетентних органів.

Збір за забезпечення авіаційної безпеки вантажного ПС установлюється за кожну тонну
МЗМ відправленого ПС залежно від виду сполучення.
До збору за забезпечення авіаційної безпеки вантажного ПС застосовується коефіцієнт 0,5
при відсутності комерційного завантаження рейсу при прильоті та вильоті.

4. Збір за наднормативну стоянку
ПС:
Збір за наднормативну стоянку ПС – 0,21 дол. США за кожну годину наднормативної стоянки
та кожну тонну МЗМ ПС.
Збір за наднормативну стоянку ПС установлюється за кожну повну добу або її частину у
відсотковому відношенні до ставки збору за посадку-зліт у денний час або за кожну годину
наднормативної стоянки та кожну тонну МЗМ ПС незалежно від виду сполучення (час
наднормативної стоянки визначається у годинах з округленням до першого десяткового
знака).
Нормативний (без сплати збору) час стоянки пасажирського ПС становить 3 години.
Нормативний (без сплати збору) час стоянки вантажного ПС становить 6 годин, якщо інше
не передбачено додатками до даного Додатку В.
До збору за наднормативну стоянку застосовується коефіцієнт 0,5у разі затримки авіарейсу,
спричиненої метеорологічними умовами.
Збір за наднормативну стоянку не стягується, якщо затримка авіарейсу сталася з вини
працівників аеропорту.

5. Державний збір при виконанні
іноземними експлуатантами
нерегулярних польотів:
Підстава:
Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року №819.
Державні збори при виконанні іноземними експлуатантами нерегулярних польотів до та з
України справляються у розмірі:
●
●

2 долари США за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України;
10 доларів США за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває.

Державні збори при виконанні іноземними експлуатантами нерегулярних польотів в межах
України справляється у розмірі:
●
●

0,5 доларів США за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України;
2,5 доларів США за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває.

ПОСЛУГИ З НАЗЕМНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ В МА
«КИЇВ» (ЖУЛЯНИ)

1. Тарифи за наземне
обслуговування:
Наземне обслуговування виконується за заявкою перевізника (вартість вказаних послуг не
включає податок на додану вартість (ПДВ)).
№
п/п

Назва послуги

Вартість для
Вартість для
Назва послуги, згідно зі стандартною
нерезидентів резидентів без
угодою IATA редакції 2013 року
без ПДВ (USD)
ПДВ (USD)*

Розділ 1. Функції управління
- для регулярних рейсів;
Послуги
1.

з диспетчеризації
(за обслуговування
одного рейсу)

Комплекс послуг з
пасажирського
обслуговування
2.

для рейсів
авіації загального
призначення
(до 8 пасажирів).

- для рейсів спецпризначення;
- для чартерних рейсів
(авіаціязагальногопризначення);
- для чартерних рейсів (вантажні та
поштові перевезення).

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

150,00

150,00

30,00

30,00

Розділ 2. Обслуговування пасажирів.
2.1.2, 2.1.3 (b) (5) (6), 2.1.4, 2.1.6 (a),
2.1.8, 2.1.9 (a) (1) (2), 2.2.1, 2.2.2 (a),
2.2.3, 2.2.4 (a) (b) (1), 2.2.6 (a), 2.2.7,
2.2.8, 2.2.10 (a) (b) (c) (1), 2.2.11 (a),
2.2.12, 2.2.13 (c) (f) (g) (h) (i), 2.2.14,
2.3.2.

Розділ 2. Обслуговування пасажирів.
Комплекс послуг з
пасажирського
обслуговування
3.

для рейсів
авіації загального
призначення

2.1.2, 2.1.3 (b) (5) (6), 2.1.4, 2.1.6 (a),
2.1.7 (a) (1) (2), 2.2.1, 2.2.2 (a) (1)(4),
2.2.3 (a) (b) (1) (5), 2.2.4 (a) (b) (1) (2) (a)
(d), 2.2.6 (a) (b) (1) (2) (a) (d), 2.2.7 (a),
2.2.8 (a), 2.2.10 (a) (b) (c) (1)(2) (a) (d),
2.2.11 (a) (1) (4), 2.2.12 (a), 2.2.15,
2.2.16, 2.3.2 (a), 2.3.4 (a)(b)(1)(6)
Розділ 3. Послуги на пероні.

з доставкою
(до 8 пасажирів).

45,00

45,00

350,00

350,00

3.6.2 (а) (2).

Розділ 1. Функції управління.
1.1.2, 1.1.3,1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.4,1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.9.
Розділ 2. Обслуговування пасажирів.
Комплекс послуг з
4. наземного
обслуговування ПС
для рейсів
авіації загального
призначення
(за 1 рейс).

2.1.6 (а), 2.4.1.
Розділ 3. Послуги на пероні.
3.1.8, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 (b) (6), 3.5.2,
3.6.2 (а) (2).
Розділ 4. Контроль завантаження,
зв'язок та управління польотами.
4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.8 (a)(1),
4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5 (3), 4.4.7.
Розділ 6. Допоміжні послуги.

6.5.1, 6.5.3, 6.7.1, 6.7.2.

Розділ 2. Обслуговування пасажирів.
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 (a) (b) (4)(5)(6), 2.1.6
(a), 2.1.7, 2.1.8 (a) (1), 2.2.1, 2.2.2 (a),
2.2.3 (a) (b), 2.2.4 (a) (b) (1)(2), 2.2.5 (a,
d), 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11 (a),
2.2.12, 2.2.15 (a) (b)(c), 2.2.16, 2.3.2,
2.3.3 (a) (1)(2)(3), 2.3.4 (a) (b) (1) (6).
5. Комплекс послуг з
пасажирського
обслуговування

Розділ 3. Послуги на пероні.
3.1.3.

Розділ 4. Контроль завантаження,
та центрування (крім
зв'язок та управління польотами.
рейсів авіації
загального
призначення).

4.1.1, 4.1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (1), 4.2.2 (a),
4.4.2.

2,50

2,50

(USD за 1
пасажира але
не менше

(USD за 1
пасажира але
не менше

50,00 USD за
рейс)

50,00 USD за
рейс

400,00

400,00

(МЗВ<25т)

(МЗВ<25т)

Розділ 1. Функції управління>
1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.9.

6.
Комплекс послуг з
наземного
обслуговування
(крім рейсів авіації
загального

Розділ 3.Послуги на пероні.
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
(а)(1)(2) (3), 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 (b)(6),
3.5.2 (b), 3.6.3, 3.6.4 (a)(1)(2), 3.6.5
(a)(1), 3.6.6. (a) (b)(d), 3.6.7 (a), 3.7.2,
3.10.1(b)(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10),

призначення).

3.10.3 (a)(d)(e)(f)(g)(h)(1).
Розділ 4. Контроль завантаження,
зв'язок та управління польотами.
600,00

4.4.4.

600,00

(25т≥МЗВ≤50т) (25т≥МЗВ≤50т)

Розділ 6. Допоміжні послуги.

6.5.1, 6.5.3, 6.7.1.
850,00

850,00

(МЗВ>50т)

(МЗВ>50т)

*Рахунки виставляються у національній валюті України. Для перерахування вартості послуг,
зазначених в доларах США застосовується середньозважений курс на міжбанківському ринку
(на час встановлення офіційного курсу гривні), встановлений наприкінці робочого дня, що
передує дню надання послуг (www.bank.gov.ua).

2. Додаткові послуги:
Наземне обслуговування виконується за заявкою перевізника (вартість вказаних послуг не
включає податок на додану вартість).
№
п/
п

1.

№ СУНО ІАТА
2013

2.1.8.
(а)(1)

Назва послуги, згідно
стандартної угоди IATA
редакції 2013 року

а) надати:
1) місце реєстрації

Ціна за одну послугу
для нерезидентів, без
ПДВ (USD)

Вартість для
резидентів без ПДВ
(USD)*

6,00

6,00

(за 10 хвилин або їх
частину)

(за 10 хвилин або їх
частину)

На вимогу перевізника:
a)

2.1.3.
2.

(a)(b)(1)(2)

надавати;

b)
організовувати
наданняспеціального
транспорту, обладнання,
спеціально навченого
персоналу для
обслуговування:

20,00

20,00

(за 1 пасажира)

(за 1 пасажира)

20,00

20,00

(за один рейс)

(за один рейс)

20,00

20,00

(за 15 хвилин

(за 15 хвилин

або їх частину)

або їх частину)

1)
неповнолітніх, що
слідують без супроводу
дорослих;
2)
осіб з обмеженими
фізичними можливостями
(ОФМ).
b)Встановлювати та/або
прибирати:

3.

3.3.2.

2)заглушки на двигунах;

(b)(2)(3)
3)заглушки приймачів
повітряного тиску.
а) забезпечити;
3.4.1.
4.

(a)(b)(c)

b) організувати;
c) використовувати

(1))
(1)наземне джерело
живлення.

3.4.1.
5.

(a)(b)(c)
(4)

a)

забезпечити;

b)

організувати;

c)

використовувати:

35,00

35,00

(за 15 хвилин

(за 15 хвилин

або їх частину)

або їх частину)

30,00

30,00

(за 1 годину

(за 1 годину

або її частину)

або її частину)

75,00

75,00

(за 30 хвилин

(за 30 хвилин

або їх частину)

або їх частину)

25,00

25,00

4)установку для обігріву.

3.6.1.
6.

(a)(b)(c)
(1)(2)

a)

забезпечувати;

b)

організовувати;

c)

використовувати:

1)
пасажирськими
трапи;
2)
трапи до кабіни
екіпажу.

7.

3.6.1.

a)

забезпечувати;

(а)(c)

c)

використовувати

(3)

3)

авіаміст.

a)

забезпечувати;

b)

організувати:

(за одне
транспортування

(за одне
транспортування

1)

пасажирам;

8 та більше осіб)

8 та більше осіб)

2)

екіпажу

15,00

15,00

(за одне
транспортування

(за одне
транспортування

до 8 осіб)

до 8 осіб)

3.6.2.
8.

(a)(b)
(1)(2)

перевезення між
терміналами аеропорту
іповітряним судном.

Стрічковий навантажувач
a) Забезпечувати;
3.6.3.
9.

b) організовувати

30,00
(за 30 хвилин або їх
частину

(a)(b)(c)
c) використовувати
обладнання для
завантаження та/або
розвантаження

10.

3.4.1.
(a)(b)(c)(5)

a)

надавати;

b)

організовувати;

c)

керувати:

30,00

(за 30 хвилин або їх
частину)

150,00

150,00

(за один цикл)

(за один цикл)

125,00

125,00

(за один рейс)

(за один рейс)

55,00

55,00

(за 30 хвилин

(за 30 хвилин

або їх частину)

або їх частину)

5)установкою для
повітряного запуску
двигуна.
а) забезпечувати;
3.7.1.
11.

(a)(1)

1) портативний
вогнегасник на
моторизованій самохідній
рампі.
Здійснювати зв'язок
«земля-кабіна»:

3.5.2.

a)

під час штовхання

(а)(b)
b)
під час
буксирування.

12.

3.8.1.
(a)(b)

a)

Забезпечувати або

b)

організовувати:

1)
Буксируваня та/або
штовхання повітряного
судна.
2)
буксирування
повітряного судна між
іншими пунктами

(1)(2)(4)
4)надання
супроводжуючого
персоналу для контролю
буксирування
(буксирувальна бригада)
1)
Буксируваня та/або
штовхання повітряного
судна.

3.8.1.

2)
буксирування
повітряного судна між
іншими пунктами

(1)(2)(4)
4)надання
супроводжуючого
персоналу для контролю
буксирування
(буксирувальна бригада)
3.8.2
(b)

3.8.2
13.

(b)

b) буксирувальне водило
надається обслуговуючою
компанією.

b) буксирне водило
надається обслуговуючою
компанією.

20,00

20,00

(за 30 хвилин

(за 30 хвилин

або їх частину)

або їх частину)

Прибирати
b) пасажирський салон та
місця екіпажу (крім кабіни
екіпажу):
1) висипати попіл з
попільничок;
2) збирати сміття;
3) вичищати сміття з
верхніх полиць;
3.10.1

4) витирати столики;

5) крісла, кишені на
спинках крісел та місця
(b)(1)(2)(3)(4)(5)(6) пасажирів;
(7)(8)(9)(10)
6) підлогу;
14.

7) спорожнити ємності для
сміття;
8) поверхні в буфетах,
кухнях (раковини, робочі
поверхні, печі та оточуючі
поверхні) та туалетах
(умивальники, унітази,
сидіння, дзеркала та
оточуючі поверхні);
9) за необхідності,
прибирати забруднення
спричинені повітряною
хворобою, розлиттям
напоїв та продуктів
харчування та інші
неприємні плями;
10) телефони, екрани LCD
моніторів та інше
обладнання.

40,00

40,00

(за один цикл)

(за один цикл)

(МЗВ < 25 т)

(МЗВ < 25 т)

Замінювати:
d) покриття підголівників;
e) наволочки
3.10.3

1) матеріали надає
перевізник.

(d) (e) (1)

3.10.4.
(a)(b)(1)

a) Проводити дезінфекцію
b) дезодорувати повітряне
судно
1) засобами, наданими
перевізником.

60,00

60,00

(за один цикл)

(за один цикл)

(25т≤МЗВ≤50т)

(25т≤МЗВ≤50т)

85,00

85,00

(за один цикл)

(за один цикл)

(МЗВ > 50 т)

(МЗВ > 50 т)

Видаляти
a) сміття

3.10.2

b) їжу та харчові відходи.

(а) (b)

Видаляти

15.

3.10.2

a) сміття

(a)(b)

10,00

10,00

(за один цикл)

(за один цикл)

40,00

40,00

(за один цикл)

(за один цикл)

30,00

30,00

(за один цикл)

(за один цикл)

b) їжу та харчові відходи.
Обслуговування туалетів
a) забезпечувати:
16.

3.11.1.
(а)(1)

17. 3.12.1. (a)(1)(2)

1) обслуговування
(спорожнити, очистити,
промити, наповнити
рідинами).
a)

забезпечувати:

1)

злив води;

2)
поповнення запасів
питної води.

а) Забезпечувати або

3.16.4
(а)(b)(1)(2)

b) організовувати
1) антикригову обробку;

2) протикригову обробку.
18.

19.

3.16.8

Контролювати процес
проти-/антикригової
обробки

3.16.9

Виконувати остаточну
перевірку після
проти-кригової/анти-криго
вої обробки та
інформувати екіпаж про
результати

3.16.5

Забезпечувати
проти-/антикриговими
рідинами.

3.16.6

3.16.7

20.

Видаляти іній, лід, сніг з
повітряного судна за
допомогою протикригової
рідини. Перед
використанням, рідина має
бути перевірена на
відсутність домішок.
Застосовувати антикригову
рідину до повітряного
судна.
Відмова від замовленої але
не використаної послуги
з проти-/антикригової
обробки ПС.

62,50

62,50

(за один цикл)

(за один цикл)

За 1 літр рідини:

За 1 літр рідини:

(ТИП І)

(ТИП І)

4,50

4,50

(ТИПІІ)

(ТИПІІ)

4,50

4,50

(Гаряча вода)

(Гаряча вода)

0,08

0,08

62,50

62,50

21.

4.1.1.

Передавати та доставляти
документи по рейсу між
повітряним судном та
відповідними будівлями
аеропорту.

10,00

10,00

(за один рейс)

(за один рейс)

10,00

10,00

(за один рейс)

(за один рейс)

0,40

0,40

(за одного
відправленого
пасажира)

(за одного
відправленого
пасажира)

450,00

450,00

(за одну добу)

(за одну добу)

a) Готувати

22.

4.1.2.

тільки
зведено-завантажувальну
відомість, де:

(а)(2)
2) Обслуговуюча компанія
заповнює та оновлює дані,
а контроль завантаження
забезпечує перевізник чи
третя сторона
Використання системи
CUTE:

23.

6.2.1.

a)

забезпечувати або

b)

організовувати та

c)

використовувати

обладнання для надання
доступу до
1)

системи Перевізника

2)
системи
Обслуговуючої компанії
3)
7.4.2.
24.

іншої системи.

Індивідуальна охорона ПС:
а) Забезпечувати

(а)(2)(a)

2) охорону

а) повітряного судна

225,00

225,00

(за 12 годин

(за 12 годин

або їх частину)

або їх частину)

112,5

112,5

(за 6 годин

(за 6 годин

або їх частину)

або їх частину)

25,00
а) Забезпечувати
1) місце стоянки
повітряного судна

8.5.1

(за 2 години або їх
частину)

25,00
(за 2 години або їх
частину)

крім стоянок М1, М2, М3,
М4, М5, М7, М8, М9, М10,
М11, М24, М37, М38, М39

25.
(а)(1)

стоянки М1, М2, М7, М8,
М37, М38, М39

стоянки
М3,М4,М5,М9,М10,М11,
М24

250,00

250,00

(за 2 години або їх
частину)

(за 2 години або їх
частину)

стоянки М1, М2, М7, М8,
М37, М38, М39, RT (приліт
та виліт)

83,33

83,33

(за 2 години або їх
частину)

(за 2 години або їх
частину)

333,33

333,33

(за 2 години або їх
частину)

(за 2 години або їх
частину)

170

170

Генеральне прибирання
повітряного судна
Прибирати
(b) пасажирський салон та
місця екіпажу (крім кабіни
екіпажу)

3.10.1

26.

(b)
(1)(2)(3)(4)(5)
(6)(7)(8)(9)(10)

(1) висипати попіл з
попільничок
(2) збирати сміття
(3) вичищати сміття з
верхніх полиць
(4) витирати столики
(5) крісла, кишені на
спинках крісел та ін.
(6) підлогу
(7) почистити ємності для
сміття
(8) поверхні в буфетах,
кухнях (раковини, робочі

поверхні, печі та оточуючі
поверхні) та туалетах
(умивальники, унітази,
сидіння, дзеркала та
оточуючі поверхні)
(9) за необхідності,
прибирати забруднення
спричинені повітряною
хворобою, розлиттям
напоїв та продуктів
харчування та інші
неприємні плями.
(10) телефони, факси,
екрани LCD моніторів та
інше обладнання.
Замінювати

3.10.3
(d)(e)(1)

(d) покриття підголівників
(e) наволочки
(1) матеріали надає
Перевізник
(a) Проводити дезінфекцію

3.10.4
(a)(b)(1)

(b) дезодорувати повітряне
судно
(1) засобами, наданими
Перевізником

3.10.2

Видаляти
(a) сміття

(а)(b)

(b) їжу та харчові відходи

Дезінфекція (дезінсекція)
повітряного судна
(а) Дезінфікувати
3.10.4
27.
(a)(b)(2)

(b) дезодорувати повітряне
судно

170

170

2000

2000

(2)
засобами
Обслуговуючої компанії

Зовнішнє миття
повітряного судна

Проводити прибирання
відповідно до письмових
інструкцій Перевізника
(d) передкрилків та
передніх кромок
(e) крил
3.9.1 (d)(e)(1) (1)
(2)(g)(1)(2)(h)(i)(1)(
28.
(2)
2)(j)(k)

верхньої поверхні
нижньої поверхні

(f) закрилки (випущені)
(1)

верхньої поверхні

(2)

нижньої поверхні

(g) елеронів
(1)

верхньої поверхні

(2)

нижньої поверхні

(h) гондоли двигуна та
пілонів

(i) фюзеляжу
(1)

верхньої поверхні

(2)

нижньої поверхні

(j) горизонтального
стабілізатора
(k) вертикального
стабілізатора
Розшук багажу в системі
Обслуговуючої компанії
6.2.2.
29. (b)(5)
(World Tracer)

Виконувати наступні
функції в
(b) системі Обслуговуючої
компанії

10,00

10,00

(за одиницю багажу)

(за одиницю багажу)

90,00

90,00

(за одиницю багажу)

(за одну послугу)

(5) розшук багажу

30. 3.6.6 (c)

Перерозподіляти
завантаження в літаку

*Рахунки виставляються у національній валюті України. Для перерахування вартості послуг,
зазначених в доларах США застосовується середньозважений курс на міжбанківському ринку
(на час встановлення офіційного курсу гривні), встановлений наприкінці робочого дня, що
передує дню надання послуг (www.bank.gov.ua).

3. Спеціальні послуги:
Наземне обслуговування виконується за заявкою перевізника (вартість вказаних послуг не
включає податок на додану вартість).

№
п/п

Назва послуги

Ціна за одну
Вартість для
послугу для
резидентів без
нерезидентів без
ПДВ (USD)*
ПДВ (USD)

Проведення медогляду (однієї особи):

‒

перед рейсовий медогляд командира екіпажу

3,00

3,00

(з визначенням артеріального тиску);

1.

‒

члена екіпажу ПС;

2,00

2,00

‒

визначення артеріального тиску;

1,00

1,00

‒

послуги з проведення тест-контролю на вживання
5,00

5,00

5,00

5,00

1,25

1,25

За фактом

За фактом

алкогольних напоїв у членів екіпажів ПС та авіаційного
персоналу;

‒

послуги з проведення тест-контролю на вживання
алкогольних напоїв у водіїв автотранспорту;

‒

>медичний огляд водія автотранспорту

(з визначенням артеріального тиску);

‒

інші послуги з медогляду.

Прибирання штучного покриття аеродрому
(при забрудненні з вини перевізника):
2.

‒

при розливанні ПММ (без вартості абсорбенту);

700,00

700,00

‒

при забрудненні місць стоянок сміттям із ПС;

500,00

500,00

‒

при зливанні вмісту туалетних та водяних баків на

500,00

500,00

перон;

‒

вартість матеріалу (абсорбенту), використаного
при прибиранні штучного покриття при розливі
ПММ(за один квадратний метр забруднення).

19,00

19,00

Забезпечувати прання білизни (за одну одиницю):

‒

серветка;

2,00

2,00

‒

рушник;

3,00

3,00

‒

скатертина.

5,00

5,00

4. Вивіз сміття від ПС.

10,00

10,00

Використання патрульного автомобілядля
5. супроводження транспорту на контрольованій
території.

20,00

20,00

3.

6.

Супроводження ПС автомобілем(одна послуга на приліт
або виліт ПС).

16,00

16,00

7.

Перевезення екіпажу по маршруту
АП-Готель/Готель-АПм.Київ або Бориспіль (до 8 осіб).

30,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

75,00

75,00

(за 1 цикл)

(за 1 цикл)

75,00

75,00

(за 1 цикл)

(за 1 цикл)

8. Довезення несупроводжуваного багажу до/від ПС.

9.

Сортування багажу, повернення його в багажне
відділення.

10. Заправка азотом.

11. Заправка киснем.

12. Надавати стрем’янку авіаційну.

13.

Відмова від виклику наданої для обслуговування ПС,

10,00

10,00

(за 1 годину

(за 1 годину

або її частину)

або її частину)

25,00

25,00

5,00

5,00

10,00

10,00

20,00

20,00

(за 1 цикл)

(за 1 цикл)

3,00

3,00

(за 1 кг)

(за 1 кг)

але не використаної спецтехніки.
14.

Зберігання матеріалів перевізника(задіяна пл. 1 м2, за1
добу або її частину).
Зберігання матеріалів перевізника

15.

(з використанням холодильної камери, за 1 добу або її
частину).

Миття посуду та столових наборів в посудомийній
16.
машині.

17. Доставка льоду до ПС.

Персонал для завантаження/розвантаження матеріалів
18.
перевізника

30,00

30,00

(за одну
(за одну
людино/годину
людино/годину)
)

