
 
Затверджено Наказом від _______ № ________ 

Аркуш 1 з 2 
Діє з ______________ 

 

Зміни до Положення «Про застосування знижувальних коефіцієнтів до 
Аеропортових зборів, що стягуються у ДП МА «Бориспіль», 

затвердженого наказом від 01.02.2018 №01-07-40 
 
Підстава: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 березня 2008p. 
N 337 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних 
суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт 
"Бориспіль"» (зі змінами та доповненнями) 
 

1.1 В пункті 3 Визначення та скорочення підпункт Аеропортові збори 
включають доповнити наступним абзацом: 

- збір за забезпечення авіаційної безпеки - збір, який стягується аеропортом 
з авіаперевізників відповідно до пункту 2.3.1 Наказу 337. 

1.2 В пункті 3 Визначення та скорочення підпункт • Знижувальний 
коефіцієнт до Аеропортових зборів викласти в наступній редакції: 

• Знижувальний коефіцієнт до Аеропортових зборів - зменшення  
ДП МА «Бориспіль» розміру Аеропортового збору під час продажу 
Авіаперевізнику послуг з обслуговування пасажирів в аеровокзалі, послуг 
посадки-зльоту повітряних суден Авіаперевізника та послуг забезпечення 
авіаційної безпеки. Застосування Знижувального коефіцієнту здійснюється на 
підставі укладеного Договору, шляхом множення розміру Знижувального 
коефіцієнту на розмір Аеропортового збору. Знижувальні коефіцієнти 
розраховуються (застосовуються) з дати, вказаної у Запиті авіаперевізника, але 
не раніше ніж з першого числа місяця, протягом якого такий Запит було 
отримано Аеропортом, при цьому Знижувальні коефіцієнти до збору за 
забезпечення авіаційної безпеки для трансферних пасажирів розраховуються 
(застосовуються) не раніше ніж з дати вказаної в п 6.2 Положення. 

1.3 В пункті 3 Визначення та скорочення підпункт • Аеропортові збори 
включають доповнити наступним абзацом: 
- збір за забезпечення авіаційної безпеки - збір, який стягується аеропортом 
з авіаперевізників відповідно до пункту 2.3.1 Наказу 337. 

1.4 Підпункт 4.3 Залучення авіаперевізником Трансферних пасажирів до 
аеропорту після слів «в розмірі 0,2» доповнити текстом: 
та при збільшенні Авіаперевізником в поточному місяці кількості Трансферних 
пасажирів у порівнянні до відповідного місяця базового року до збору за 
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забезпечення авіаційної безпеки для цих пасажирів застосовується 
Знижувальний коефіцієнт в розмірі 0,8. 
 

1.5 Підпункт 6.2 викласти в наступній редакції: 
Положення набуває чинності з 01.02.2018, при цьому Знижувальні коефіцієнти 
до збору за забезпечення авіаційної безпеки для трансферних пасажирів 
розраховуються (застосовуються) не раніше ніж з _______ року, та діє або до 
досягнення Аеропортом пасажиропотоку в розмірі 20 мільйонів пасажирів на рік 
(пасажири, що прибувають та відправляються) або до 31.01.2022 року, в 
залежності від того, яка подія наступить раніше.  

 
 
 
 
Директор з розвитку авіаційної діяльності    М.В.Волошин 


