ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ,
які виконуються під час наземного обслуговування повітряних суден (ПС) в аеропорту
«Бориспіль» за запитом та за окрему плату (без ПДВ)
№ послуги
згідно з
Додатком А
СУНО
1

2.1.3.(а)(1)

2

2.1.3.(а)(2)

3

2.1.3.(а)(2)

4

2.3.4.(а)(1)
(2)(3)(6)

5

2.1.8.(а)(4)

Назва послуги згідно з додатком А стандартної угоди
ІАТА з наземного обслуговування (редакція 2013р.)
Розділ 2. Послуги для пасажирів
На вимогу Перевізника:
(а) Забезпечити
спеціальне обладнання, засоби обслуговування, спеціально
навчений персонал, для надання допомоги:
(1) неповнолітнім, які слідують без супроводу дорослих
(Примітка: без запиту Перевізника, згідно з статусом
пасажира відповідно до міжнародних документів)
- за неповнолітнього пасажира
На вимогу Перевізника:
(а) Забезпечити
спеціальне обладнання, засоби обслуговування, спеціально
навчений персонал, для надання допомоги:
(2) пасажирам з обмеженими можливостями (PRM)
(Примітка: з використанням інвалідного крісла)
- за одного пасажира
На вимогу Перевізника:
(а) Забезпечити
спеціальне обладнання, засоби обслуговування, спеціально
навчений персонал, для надання допомоги:
(2) пасажирам з обмеженими можливостями (PRM)
(Примітка: без використання інвалідного крісла)
- за одного пасажира
Обробляти втрачений, знайдений багаж та врегульовувати
питання з пошкодження багажу:
(а) Забезпечити
(1) прийняття звітів про несправності при обробці багажу;
(2) введення даних до системи розшуку багажу;
(3) зберігання файлів в системі розшуку багажу протягом 5
днів;
(6) підтримання зв‘язку з пасажирами
(Примітка: з використанням системи розшуку багажу
Перевізника).
- за 1 PIR
(а) Забезпечити
(4) кімнати очікування

Вартість*, Вартість**
ГРН
USD
без
без
ПДВ
ПДВ

308,00

12,00

300,00

12,00

275,00

11,00

114,00

5,00

610,00
305,00

22,00
11,00

560,00
280,00

20,00
10,00

1. Обслуговування у бізнес-залі «Комфорт» пасажирів
міжнародних рейсів Перевізника, за одного пасажира:

Для Перевізників, у яких кількість обслугованих в бізнес-залі
пасажирів** становила:
- в поточному місяці до 1 000 пасажирів
- за перші три години або їх частину
- за кожну наступну годину або її частину
- в поточному місяці понад 1 000 пасажирів
- за перші три години або їх частину
- за кожну наступну годину або її частину

2. Обслуговування у бізнес-залі пасажирів внутрішніх
рейсів Перевізника, за одного пасажира:
Для Перевізників, у яких кількість обслугованих в бізнес-залі
пасажирів** становила:
- в поточному місяці до 500 пасажирів
- за перші три години або їх частину
- за кожну наступну годину або її частину
- в поточному місяці понад 500 пасажирів
- за перші три години або їх частину
- за кожну наступну годину або її частину

560,00
280,00

20,00
10,00

500,00
250,00

18,00
9,00

2 675,00
5 725,00
7 625,00

107,00
229,00
305,00

** До розрахунку приймається кількість обслугованих пасажирів
кожного Перевізника – окремо для міжнародних рейсів та окремо для
внутрішніх рейсів
Вартість діє до 15.04.2022 (включно)
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3.1.2.(а)(b)
3.1.4.(а)(b)
3.1.6.(а)(b)
3.1.8.
3.6.3.(а)(с)
3.6.5.(а)(1)
3.6.6.(а)(b)
(d)(e)
3.6.7.(a)(b)

(Примітка: обслуговування пасажирів по запрошенню
Перевізника)
Розділ 3. Послуги на пероні
Обробка багажу
Підготувати для доставки на рейси:
(а) багаж, що перевозиться навалом,
(b) СЗП.
Розвантажити
(a)
(b)

багаж, що перевозиться навалом,
СЗП

(Примітка: включаючи транспортування від ПС до багажного
відділення).
Доставити до зони видачі
(a)
багаж (Примітка: від багажного відділення до зони видачі
багажу)
(b)
негабаритний багаж.

Обслуговувати багаж екіпажу.
(а) Надати
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
обладнання для завантаження та/або розвантаження.
(а) Надати обладнання для транспортування та
комплектування
(1) Багажу
між визначеними пунктами аеропорту (для SGHA 2004)
(Примітка: зона комплектування багажу – місце стоянки ПС).
(а) Розвантажити літак, повернути швартовочні матеріали
Перевізникові,
(b) завантажити та закріпити завантаження в літаку,
(d) використовувати внутрішню систему завантаження літака.
(e) сповіщення остаточного розподілу навантаження групі
контролю завантаження
Відкрити, закрити та закріпити багажні люки
(a)
(b)

нижньої палуби літака
основної палуби літака

- за 1 рейс ПС
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
7

3.1.6 (а),
3.6.5 (а)(1),
3.6.6 (а)(b)

Завантаження/ розвантаження та транспортування багажу
пасажирів рейсів ділової авіації:
Доставити до зони видачі

8

9

3.2.2

3.3.1.(a)

10

3.3.2.(a)(6)

11

3.3.2.(b)(1)
(2)(3)(4)(5)

(а) багаж (Примітка: транспортування між визначеними
пунктами аеропорту).
(а) Забезпечити
комплектування для транспортування
(1) Багажу між визначеними пунктами аеропорту (Примітка:
тільки транспортування).
(а) Розвантажити літак, повернути швартовочні матеріали
Перевізникові
(b) Завантажити та закріпити завантаження в літаку.
- за 1 рейс для ПС
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
Стоянка
Управління системою візуального стикування ПС VDGS
Для Перевізників, у яких кількість обслужених в аеропорту
рейсів становила:
- в поточному місяці до 2000 рейсів або за минулий
календарний рік до 20 000 рейсів
- за 1 рейс ПС на прибуття
- в поточному місяці від 2 000 до 3 000 рейсів або за минулий
календарний рік від 20 000 до 30 000 рейсів
- за 1 рейс ПС на прибуття
- в поточному місяці понад 3 000 рейсів або за минулий рік
30 000 рейсів
- за 1 рейс ПС на прибуття
(Примітка: послуга надається при встановленні ПС на місця
стоянок перону D та згідно листа-запита Перевізника)
(а) Забезпечити
колодки
- за 1 рейс ПС
(a) Забезпечити
(6) конуси безпеки
- за 1 рейс ПС

Допоміжне обладнання
3.4.1.(а)(c)
(1) або (2)

12,00
30,00
35,00

225,00

9,00

200,00

8,00

175,00

7,00

30,00

1,20

20,00

1,00

630,00

25,00

(b) Встановити та/або прибрати
(1) замки на шасі,
(2) заглушки на двигунах,
(3) заглушки приймачів повітряного тиску,
(4) струбцини,
(5) хвостові опори та/або страховочні фали
(всі матеріали надаються Перевізником)
- за 1 рейс ПС
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296,00
738,00
867,00

(a) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(1) наземний блок живлення (мобільний)
або
(2) стаціонарний блок живлення (під час знаходження на
авіамості терміналу «D»)
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
Для Перевізників, у яких кількість циклів (по 15 хвилин)
роботи блоку живлення (мобільного та стаціонарного)
становила:

13

14

15

16

3.4.1.(а)(с)
(3) або (4)

3.4.1.(а)(с)
(4)

3.6.1.(а)(с)
(1) або (2)

3.6.1.(а)(с)
(3)

- в поточному місяці до 500 циклів або за минулий
календарний рік до 5 000 циклів
(1) наземний блок живлення (мобільний) або
(2) стаціонарний блок живлення (під час знаходження на
авіамості терміналу «D»)
- в поточному місяці від 500 до 1 000 циклів або за минулий
календарний рік від 5 000 до 10 000 циклів
(1) наземний блок живлення (мобільний) або
(2) стаціонарний блок живлення (під час знаходження на
авіамості терміналу «D»)
- в поточному місяці понад 1 000 циклів або за минулий
календарний рік понад 10 000 циклів
(1/2) наземний блок живлення (мобільний або стаціонарний)
(під час знаходження на авіамості терміналу «D»)
Охолодження та підігрів
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(3) установку охолодження повітря салонів ПС
або
(4) установку підігріву повітря салонів ПС
- за кожні 15 хвилин роботи установки або їх частину
- мобільну (ACU/AHU)
або
- стаціонарну (ADX) (під час знаходження на авіамості
терміналу «D»)
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(4) наземну мобільний пристрій підігріву ПС (УМП)
Для Перевізників, у яких кількість циклів (по 15 хвилин)
роботи установки підігріву становила:
- в поточному місяці до 30 циклів або за минулий календарний
рік до 300 циклів
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
- в поточному місяці від 30 до 60 циклів або за минулий
календарний рік від 300 до 600 циклів
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
- в поточному місяці понад 60 циклів або за минулий
календарний рік понад 600 циклів
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
Завантаження та розвантаження
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(1) трап для пасажирів
або
(2) трап для екіпажу
- за один трап за 1 годину або її частину
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(3) відповідні трапи для завантаження (авіаміст терміналу
«D»)
(послуга надається без буксирування)
Для Перевізників, у яких загальна кількість годин роботи авіа
мостів становила:

320,00
260,00

13,00
10,00

280,00
240,00

11,00
10,00

220,00

9,00

725,00

29,00

500,00

20,00

775,00

31,00

725,00

29,00

700,00

28,00

450,00

18,00

17
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3.6.1.(а)(с)
(3)

3.6.1.(а)(с)
(3)

3.4.1.(а)(c)
(2)

- в поточному місяці до 500 годин або за минулий календарний
рік до 5 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
- в поточному місяці від 500 до 1 000 годин або за минулий
календарний рік від 5 000 до 10 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
- в поточному місяці понад 1 000 годин або за минулий
календарний рік понад 10 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
Примітка: послуга надається без запиту Перевізника при
встановленні ПС на місця стоянок D1-D11, IL-3L, 9L-11L
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(3) відповідні трапи для завантаження (авіаміст терміналу
«В»)
(послуга надається без буксирування)
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
(послуга діє у період проведення хасидської програми)
Примітка: послуга надається без запиту Перевізника при
встановленні на місця стоянок M2-M2А
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(3) відповідні трапи для завантаження (авіаміст терміналу
«D»)
(послуга надається без буксирування)
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(2) стаціонарний блок живлення під час знаходження на авіа
мості
Для Перевізників, у яких загальна кількість годин роботи
авіамостів становила:
- в поточному місяці до 500 годин або за минулий календарний
рік до 5 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин

1 100,00
2 200,00
2 750,00
1 100,00

44,00
88,00
110,00
44,00

750,00
1 500,00
2 150,00
750,00

30,00
60,00
86,00
30,00

700,00
1 400,00
2 050,00
700,00

28,00
56,00
82,00
28,00

1 096,00
2 192,00
2 740,00
1 096,00

44,00
88,00
110,00
44,00

1 775,00
3 500,00
4 350,00
1 775,00

71,00
140,00
174,00
71,00
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3.6.2.(а)(1)

- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
- в поточному місяці від 500 до 1 000 годин або за минулий
календарний рік від 5 000 до 10 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
- в поточному місяці понад 1 000 годин або за минулий
календарний рік понад 10 000 годин
- до 30 хвилин включно
- понад 30 хвилин але не більше 60 хвилин
- понад 60 хвилин але не більше 90 хвилин
- за кожні наступні 30 хвилин (або їх частину) понад 90
хвилин
Примітка: послуга надається без запиту Перевізника при
встановленні ПС на місця стоянок D1-D11, 1L-3L, 9L-11L
(а) Забезпечити для

1 200,00
2 350,00
3 075,00
1 200,00

48,00
94,00
123,00
48,00

1 000,00
1 800,00
2 700,00
1 000,00

40,00
72,00
108,00
40,00

750,00

30,00

725,00

29,00

700,00

28,00

300,00

12,00

2 000,00
1 500,00
1 500,00

80,00
60,00
60,00

500,00
600,00

20,00
24,00

(1) пасажирів

транспорт для переїзду між літаком та терміналом аеропорту
Для Перевізників, у яких загальна кількість транспортувань
пасажирів на перонних автобусах:
- в поточному місяці до 2 000 транспортувань або за минулий
календарний рік до 20 000 транспортувань
- за 1 транспортування

- в поточному місяці від 2 000 до 4 000 транспортувань або
за минулий календарний рік від 20 000 до 40 000
транспортувань
- за 1 транспортування

- в поточному місяці понад 4 000 транспортувань або за
минулий календарний рік понад 40 000 транспортувань
- за 1 транспортування
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3.6.2.(а)(2)

(а) Забезпечити для
(2) екіпажу
транспорт для переїзду між літаком та терміналом аеропорту
за 1 транспортування

-

21

3.6.3.(а)(с)

(а) Забезпечувати
(с) Управляти
Обладнання для завантаження та/або розвантаження
- за одну одиницю обладнання за 1 годину або її частину:
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3.6.6.(с)

(с) Перерозподіляти завантаження в літаку
(Додаткове сортування багажу, вантажу і пошти на ПС у
разі порушення або зміни правил завантаження, вимог авіа
безпеки з вини або за запитом Перевізника):
- за 1 рейс ПС
-
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3.6.8.(а)

Самохідний навантажувач контейнерів
Стрічковий транспортер
Вилочний навантажувач (дизельний)

стандартний засіб пакетування (СЗП)
багаж, що перевозиться навалом

(а) Забезпечити
баласт


Комплектування баласту
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3.4.1.(а)(с)
(5)



за 1 тонну
Завантаження/ розвантаження та транспортування баласту

-

за 1 рейс

за один цикл

- в поточному місяці від 10 до 20 запусків або за минулий
календарний рік від 100 до 200 запусків
-

за один цикл

- в поточному місяці понад 20 запусків або за минулий
календарний рік понад 200 запусків
-

3.8.1(а)(1)

3.5.1.
3.5.2.(а)(b)

3.8.1.(а)(4)

3.8.2.(b)

за один цикл

за одне буксирування

- в поточному місяці від 15 до 30 використань або за минулий
календарний рік від 150 до 300 використань
-

3.8.1(а)(2)

3.5.1.
3.5.2.(а)(b)

3.8.1.(а)(4)

3.8.2.(b)

500,00

20,00

3 000,00

120,00

2 750,00

110,00

2 500,00

100,00

1 375,00

55,00

1 250,00

50,00

1 125,00

45,00

Переміщення повітряного судна
(а) Забезпечити
(1) здійснення буксирування ПС носом вперед та/або хвостом
вперед
Забезпечити наявність навушників
Здійснювати зв’язок між пероном та кабіною екіпажу
(а) під час буксирування носом вперед
(b) під час буксирування хвостом вперед
(a) Забезпечити
(4) супроводжуючий персонал для контролю буксирування
(буксирувальна бригада)
(b) Буксирувальне водило надає Обслуговуюча компанія
(послуга передбачає буксирування ПС з/на МС)
Для Перевізників, у яких кількість буксирувань становила:
- в поточному місяці до 15 використань або за минулий
календарний рік до 150 використань
-
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88,00

Запуск
(а) Забезпечити
(с) Використовувати (для SGHA 2013)
(5) установку для запуску двигунів ПС
Для Перевізників, у яких кількість циклів роботи установки
для запуску двигунів становила:
- в поточному місяці до 10 запусків або за минулий
календарний рік до 100 запусків
-
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2 200,00

за одне буксирування

- в поточному місяці понад 30 використань або за минулий
календарний рік понад 300 використань
за одне буксирування
(а) Забезпечити
(2) здійснення буксирування ПС між іншими погодженими
пунктами
Забезпечити наявність навушників
Здійснювати зв’язок між пероном та кабіною екіпажу
(а) під час буксирування носом вперед
(b) під час буксирування хвостом вперед
(a) Забезпечити
(4) супроводжуючий персонал для контролю буксирування
(буксирувальна бригада)
(b) Буксирувальне водило надає Обслуговуюча компанія

(послуга передбачає буксирування ПС для технічного
обслуговування, гонки двигунів, мийки ПС, перебуксирування
ПС між стоянками на пероні тощо)
Для Перевізників, у яких кількість буксирувань становила:
- в поточному місяці до 80 буксирувань або за минулий
календарний рік до 800 буксирувань
-

- в поточному місяці від 80 до 100 буксирувань або за
минулий календарний рік від 800 до 1000 буксирувань
-

за кожні 30 хв буксирування або їх частину

- в поточному місяці понад 100 буксирувань або за минулий
календарний рік понад 1000 буксирувань
-
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28

29

30

3.9.1.(а)

3.10.1.(a)
(1)(2)(3)(4)
(5)(6)(11)

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

3.10.1.(b)
(1)(2)(3)(4)

1 750,00

70,00

1 625,00

65,00

1 500,00

60,00

629,00

25,00

за кожні 30 хв буксирування або їх частину

за кожні 30 хв буксирування або їх частину

Зовнішнє прибирання
Виконати прибирання відповідно до письмових інструкцій
Перевізника
(а) вікон кабіни екіпажу (протерти з зовнішньої сторони)
- за 1 рейс ПС
Внутрішнє прибирання
Виконати прибирання у
(a) кабіні екіпажу, як вказано, під контролем особи,
уповноваженої Перевізником
(1) спорожнити попільниці,
(2) прибрати сміття,
(3) вичистити сміття з верхніх полиць,
(4) витерти столи,
(5) очистити сидіння, кишені на спинках сидінь та пристрої
обслуговування пасажирів,
(6) протерти підлогу,
(11) витерти з внутрішньої сторони вікна кабіни екіпажу
- за 1 рейс ПС
Виконати прибирання у
(b) салонах для пасажирів та екіпажу (крім кабіни екіпажу)
(Примітка: з урахуванням вивозу сміття (окрім харчових
відходів), знятого з ПС для знешкодження)
(1) спорожнити попільниці,
(2) прибрати сміття,
(3) вичистити сміття з верхніх полиць,
(4) витерти столи,
(5) очистити
сидіння, задні кишені сидінь та прилади
обслуговування пасажирів,
(6) вичистити підлогу (килими та поверхню поряд із ними),
(7) спорожнити та вичистити бачки для сміття,
(8) протерти поверхні в буфетах, кухнях (раковини, робочі
поверхні, печі та поверхні навколо) та туалетах (бачки,
унітази, сидіння, дзеркала та поверхні навколо),
(9) видалити, якщо необхідно, будь-які забруднення,
спричинені повітряною хворобою, розкиданою їжею чи
розлитими напоями, а також видалити неприємні плями,
(10) очистити телефони, дисплеї та інше обладнання
- за 1 тонну МЗВ ПС
Виконати прибирання у
(b) салонах для пасажирів та екіпажу (крім кабіни екіпажу)

334,00

13,00

27,00

1,10

(5)(6)(7)(8)
(9)(10)

(Примітка: з урахуванням вивозу сміття (окрім харчових
відходів), знятого з ПС для знешкодження)
(1) спорожнити попільниці,
(2) прибрати сміття,
(3) вичистити сміття з верхніх полиць,
(4) витерти столи,
(5) очистити сидіння, задні кишені сидінь та прилади
обслуговування пасажирів,
(6) вичистити підлогу (килими та поверхню поряд із ними),
(7) спорожнити та вичистити бачки для сміття,
(8) протерти поверхні в буфетах, кухнях (раковини, робочі
поверхні, печі та поверхні навколо) та туалетах (бачки,
унітази, сидіння, дзеркала та поверхні навколо),
(9) видалити, якщо необхідно, будь-які забруднення,
спричинені повітряною хворобою, розкиданою їжею чи
розлитими напоями, а також видалити неприємні плями,
(10) очистити телефони, дисплеї та інше обладнання
- за 1 прибирання в залежності від класу ПС
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС

850,00
1 675,00
2 875,00

34,00
67,00
115,00

233,00

9,00

210,00

8,00

271,00

11,00

230,00

9,00

230,00

9,00

217,00

9,00

- для 3-ї групи ПС
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3.10.1.(b)(9)

32

3.10.2.(b)

33

3.10.3.(a)(1)

34

3.10.3.(d)(1)

35

3.10.3.(e)(1)

36

3.10.3.(h)(1)

37

3.10.3.(h)(1)

(Примітка: для Перевізників, що мають договори з НО у
відповідності до стандартної угоди з НО з аеропортом)
Виконати прибирання у
(b) салонах для пасажирів та екіпажу (крім кабіни екіпажу)
(9) видалити, якщо необхідно, будь-які забруднення,
спричинені повітряною хворобою, розкиданою їжею чи
розлитими напоями, а також видалити неприємні плями
(старанно чистити підлогу та покриття підлоги ПС)
- за 1 рейс ПС
Видалити та прибрати
(b) їжу та матеріали, що залишились від рейсів, що
прибувають (тільки із сміттєвих баків)
- за 1 рейс ПС
Виконати прибирання в салоні ПС
(а) Скласти та покласти на місце ковдри та пледи
(1) матеріали повинен надати Перевізник
- за 1 рейс ПС
Виконати розкладку в салоні ПС
(d) Змінити покриття підголівників,
(1) матеріали повинен надати Перевізник
- за 1 рейс ПС
Виконати розкладку в салоні ПС
(е) Змінити наволочки (на подушках),
(1) матеріали повинен надати Перевізник
- за 1 рейс ПС
Виконати розкладку в салоні ПС
(h) Зібрати та/або розкласти в салоні газети та журнали,
(1) матеріали повинен надати Перевізник
- за 1 рейс ПС
Виконати розкладку в салоні ПС
(h) Зібрати та/або розкласти навушники на пасажирських
кріслах
(1) матеріали повинен надати Перевізник
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3.10.3.(h)(1)

3.10.6.(а)

3.11.1.(а)
(1)(2)

- за 1 рейс ПС
Виконати розкладку в салоні ПС
(h) Зібрати та/або розмістити в салоні (в тому числі в кабіні
екіпажу) витратні матеріали
(1) матеріали повинен надати Перевізник
- за 1 рейс ПС
Очистити (сухе прибирання)
(а) вантажні відсіки (для пасажирських ПС)
- за 1 рейс ПС
Обслуговування туалетів
(а) Забезпечити
(1) обслуговування туалетів (спорожнити, очистити, промити
туалети та наповнити рідинами)
(2) послугу з утилізації відходів
Для Перевізників, у яких загальна кількість рейсів, на яких
надавалась послуга, становила:
- в поточному місяці до 20 рейсів або за минулий календарний
рік до 200 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/ виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС

- в поточному місяці від 20 до 40 рейсів або за минулий
календарний рік від 200 до 400 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/ виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС

- в поточному місяці понад 40 рейсів або за минулий
календарний рік понад 400 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/ виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
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3.12.1.(а)
(1)(2)(3)

Обслуговування водяної системи
(а) Забезпечити
(1) злив води з баків
та/або
(2) заповнення баків для води питною водою
(3) тести на якість води
Для Перевізників, у яких загальна кількість рейсів, на яких
надавалась послуга, становила:
- в поточному місяці до 20 рейсів або за минулий календарний
рік до 200 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
- в поточному місяці від 20 до 50 рейсів або за минулий
календарний рік від 200 до 500 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС

217,00

9,00

217,00

9,00

625,00

25,00

750,00
850,00
950,00

30,00
34,00
38,00

700,00
800,00
925,00

28,00
32,00
37,00

650,00
750,00
900,00

26,00
30,00
36,00

650,00
700,00
750,00

26,00
28,00
30,00

600,00
650,00

24,00
26,00

- в поточному місяці понад 50 рейсів або за минулий
календарний рік понад 500 рейсів
- за 1 рейс ПС на приліт/виліт:
- для 1-ї групи ПС
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
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700,00

28,00

550,00
600,00
650,00

22,00
24,00
26,00

Протикригова/ антикригова обробка та видалення снігу/криги
3.16.4.(а)
(а) Забезпечити
(1)(2)
(1) анти-айсингове обладнання,
(2) де-айсингове обладнання
3.16.5.
Надавати де/анти-айсингову рідину
3.16.6
Видалити іній, кригу та сніг з поверхні ПС, використовуючи
3.16.7
де-айсингову рідину. Перед використанням рідина повинна
пройти огляд на предмет відповідності та відсутності
забруднення
Застосовувати анти-айсингову рідину для обробки ПС
- кожний літр фактично використаної рідини тип ІІ
205,00
(Примітка: дана вартість застосовується до Перевізників, з
якими ДП МА «Бориспіль» не має окремого договору на
надання таких послуг (а саме: 3.16.4.(а)(1,2), 3.16.5., 3.16.6.,
3.16.7.)
3.16.8.
Контролювати виконання операцій по де/анти-айсинговій
3.16.9.
обробці
Провести остаточний огляд після проведення де/антиайсингової обробки та повідомити про результати екіпаж
Для Перевізників, у яких загальна кількість ПС, на яких
виконано контроль, становила:
- в поточному місяці до 80 ПС або за минулий календарний рік
до 480 ПС (в період з 01жовтня по 30 квітня)
- за одну послугу
1 250,00
- в поточному місяці від 80 до 170 ПС або за минулий
календарний рік від 480 до 1 000 ПС (в період з 01жовтня по
30 квітня)
- за одну послугу
1 125,00
- в поточному місяці понад 170 ПС або за минулий
календарний рік понад 1 000 ПС (в період з 01 жовтня по 30
квітня)
- за одну послугу
1 000,00
Розділ 4. Контроль за завантаженням та управління польотом.
Контроль за завантаженням
4.1.1.
Передавати та доставляти польотні документи між літаком та
відповідними будівлями аеропорту та в зворотному напрямку.
4.1.2.(a)(b)
(а) Обробляти,
(2)
(b) підписувати,
Документи та інформацію, включаючи, але не обмежуючись
такими: інструкції по завантаженню, зведені завантажувальні
відомості, центрувальний графік, інформацію про
завантаження командира та вантажні маніфести
(примітка: зведено-завантажувальна відомість), де:
(2) Обслуговуюча компанія виконує введення інформації/
поновлення, коли контроль завантаження забезпечується
Перевізником чи третьою стороною
- за 1 рейс ПС
150,00

7,30

50,00

45,00

40,00

6,00
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4.1.1.
4.1.2.(a)
(b)(1)
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4.1.1.
4.1.2.(a)(b)
(2)

47

4.4.2.(a)(b)

4.4.5.(3)

4.4.7.

48

49

6.1.1.(а)

6.3.1.(а)(1)
(2)

Передавати та доставляти польотні документи між літаком та
відповідними будівлями аеропорту та в зворотному напрямку.
(а) Обробляти,
(b) підписувати,
Документи та інформацію, включаючи, але не обмежуючись
такими: інструкції по завантаженню, зведені завантажувальні
відомості, центрувальний графік, інформацію про
завантаження командира та вантажні маніфести
(примітка: зведено-завантажувальна відомість), де:
(1) контроль завантаження забезпечує Обслуговуюча
компанія.
(забезпечення центрування ПС з повним пакетом
центрувальних документів та контроль завантаження ПС).
- за 1 рейс ПС
1 250,00
Передавати та доставляти польотні документи між літаком та
відповідними будівлями аеропорту та в зворотному напрямку.
(а) Обробляти,
(b) підписувати,
документи та інформацію, включаючи, але не обмежуючись,
такими: інструкції по завантаженню, зведені завантажувальні
відомості, центрувальний графік, інформацію про
завантаження командира та вантажні маніфести (примітка:
тільки NOTOC), де:
(2) Обслуговуюча компанія виконує введення інформації/
поновлення, коли контроль завантаження забезпечується
Перевізником чи третьою стороною,
- за 1 рейс ПС
150,00
Управління екіпажем
Організувати розміщення в готелях для екіпажу для
відпочинку
(а) регулярнийх рейсів
(b) нерегулярних рейсів
Забезпечити взаємодію з
(3) екіпажем щодо виклику транспорту та часу посадки на
цей транспорт для доставки в аеропорт
Інформувати представника Перевізника про будь-яку
можливість нездужання чи відсутність членів екіпажу.
- за 1 рейс ПС
114,00
Розділ 6. Допоміжне обслуговування
Надати для представника (ів) Перевізника
(а) офісні приміщення (для проведення перед польотного
брифінгу)
- за 1 рейс ПС на відправлення
- при виконанні в місяць до 1000 рейсів ПС на відправлення
28,00
- при виконанні в місяць понад 1000 рейсів ПС на
15,00
відправлення
(Примітка: послуга надається Перевізнику згідно з
договором)
Управління завантажувальним обладнанням
(а) Забезпечити
Місце зберігання стандартного засобу пакетування (СЗП) для
(1)
(2)

6.3.2.

СЗП пасажирських ПС
СЗП вантажних ПС

50,00

6,00

5,00

1,10
0,60

Вживати заходи щодо запобігання пошкодженню, крадіжці
або несанкціонованому використанню СЗП Перевізника, що
перебувають під охороною у Обслуговуючий компанії.
Негайно
повідомляти
Перевізникові
про
будь-яке
пошкодження чи втрату

38,00

1,50

2 000,00

80,00

850,00

34,00

1 500,00

60,00

1 700,00

68,00

6 000,00

240,00

250,00

10,00

2 000,00

80,00

6 000,00

240,00

- за одну добу або її частину за один СЗП

50

7.1.1.(а)(1)
(2)

51

7.1.4.(а)(3)

52

7.4.1.(а)(1)

53

7.4.2.(а)(1)
(а)

54

7.4.2.(а)
(2)(а)

55

7.4.2.(а)(3)
(а)

56

7.4.3.(а)(2)

57

7.5.1 (а)

Розділ 7. Авіаційна безпека
Перевірка пасажирів та багажу на авіаційну безпеку
(а) Забезпечити
(1) виявлення підозрілих пасажирів відповідно до наданої
інформації,
(2) опитування пасажирів на предмет безпеки
- за 1 рейс ПС
(а) Забезпечити
(3) ідентифікацію пасажирами свого багажу
- за 1 рейс ПС
(а) Забезпечити
контроль доступу до
(1) ПС
- за одне ПС
(а) Забезпечити
(1) обшук (проведення спеціального догляду ПС)
(а) літака
- за одне ПС
(а) Забезпечити
(2) охорону (індивідуальну)
(а) ПС
- за 1 добу або її частину, за 1 ПС
(а) Забезпечити
(3) опечатування
(а) ПС
- за одне ПС
(а) забезпечити
персонал служби безпеки
(2) під час розвантаження та завантаження літака
- за 1 рейс ПС
(а) Забезпечити
додаткові послуги з безпеки на вимогу Перевізника:
- Опитування пасажирів з метою безпеки;
- Ідентифікація виявлених в пасажиропотоці осіб, що
викликали підозру, з метою проведення поглибленого
контролю на безпеку;
- Додатковий контроль на безпеку пасажирів перед
посадкою на борт повітряного судна;
- Контроль на безпеку зареєстрованого багажу за допомогою
службових собак;
- Передпольотний огляд повітряного судна за допомогою
службової собаки;
- Контроль доступу до повітряного судна.
- за 1 рейс ПС

58

Спеціальні послуги
Розділ 1. Пристрої та спецтехніка
(а) Забезпечити
(b) Використовувати

Пристрій для зарядки азотом
- зарядка азотом
- за перші 15 хвилин або їх частину
- за кожні наступні 15 хвилин використання або їх частину
- зарядка азотом порожнього колеса
- за 1 колесо
(а) Забезпечити
(b) Використовувати
Пристрій для обслуговування високо розташованих частин
ПС (спецмашина – автопідйомник)

650,00
350,00

26,00
14,00

875,00

35,00

800,00

32,00

1 200,00

48,00

1 400,00

56,00

250,00

10,00

225,00

9,00

200,00

8,00

61

- за 1 годину використання або її частину
Надавати стрем’янку авіаційну для технічного обслуговування
високо розташованого устаткування на ПС

750,00

30,00

62

- за 1 годину використання або її частину
(а) Забезпечити
(b) Використовувати
Пристрій для мийки ПС, без урахування буксирування ПС

1 319,00

53,00

30,00

1,20

- за одну ходку

507,00

20,00

Супроводження ПС під час переміщення по аеродрому в
міжрейсовий період
- за 1 послугу
Перевезення пасажирів, екіпажу по маршруту
Аеропорт – Київ або Київ – аеропорт

375,00

15,00

2 800,00

112,00

59

- за 1 годину роботи або її частину

- з одним водієм (відповідальний за виконання робіт –
представник Перевізника)
- з одним водієм (відповідальний за виконання робіт –
представник Аеропорту)
- з двома водіями та одним відповідальним за виконання робіт
(відповідальний за виконання робіт – представник Аеропорту)

60

Надавати стрем’янку авіаційну
Для Перевізників, у яких загальна кількість годин
використання становила:
- в поточному місяці до 10 годин або за минулий календарний
рік до 100 годин
- за 1 годину використання або її частину

- в поточному місяці від 10 до 20 годин або за минулий
календарний рік від 100 до 200 годин
- за 1 годину використання або її частину

- в поточному місяці понад 20 годин
календарний рік понад 200 годин

або за минулий

- за 1 факт

63

Використання спецмашини «Елефант» та підготовленого
персоналу для видалення снігу та льоду з поверхні ПС за
допомогою гарячої води
- за кожний літр фактично використаної гарячої води

64
65

66

Використання спецмашини «Амбуліфт»

 Автобусом (згідно попередньої заявки, крім інтервалів: з 05-00
до 09-00 години та з 17-00 до 21-00 години за місцевим часом)
- за 1 поїздку

67

Перевезення пасажирів, екіпажу по маршруту
Аеропорт – Київ або Київ – аеропорт
 Мікроавтобусом

- за 1 поїздку

68

- в поточному місяці від 20 до 40 одиниць спецтехніки/ послуг
або за минулий календарний рік від 200 до 400 одиниць
спецтехніки/ послуг
- за одну одиницю спецтехніки/ одну послугу
- в поточному місяці понад 40 одиниць спецтехніки/ послуг або за
минулий календарний рік понад 400 одиниць спецтехніки/ послуг

- за одну одиницю спецтехніки/ одну послугу
(Примітка: послуга надається за фактом відмови)

73

74

75

76

Завантаження/ розвантаження вантажу та пошти в/з салонів
ПС
- за 1 годину або її частину
- для 2-ї групи ПС
- для 3-ї групи ПС
Розділ 3. Авіаційна безпека
Обслуговування багажу в ході додаткових заходів з авіаційної
безпеки на пероні
- за 1 рейс ПС
Проведення контролю на безпеку багажу, вантажів та пошти
із застосуванням мобільної рентгенотелевізійної установки
(МРТУ)
- за 30 хвилин або їх частину використання МРТУ (без урахування
вантажників аеропорту)
Повторний контроль на безпеку на стаціонарному пункті контролю
- за кожні 15 хвилин або їх частину
- багажу
- вантажу, пошти

Забезпечення додаткового контролю на
використанням спеціально навченої собаки:

безпеку

20,00

328,00

13,00

625,00

25,00

500,00

20,00

51,00

2,00

3 125,00
3 750,00

125,00
150,00

900,00

36,00

3 370,00

135,00

101,00
123,00

4,00
5,00

250,00

10,00

з

- за 30 хвилин або їх частину роботи інспектора-кінолога з собакою

77

492,00

Розвантажити/ завантажити речі з/в багажні відсіки ПС,
надані Перевізником (ковдри, наволочки, покриття
підголівників)
- за 1 рейс ПС

72

26,00

Перевезення обладнання Перевізника між ПС та
погодженими пунктами в аеропорту із застосуванням
автотранспортних засобів
- за 1 ходку

71

655,00

Розділ 2. Розвантаження/ завантаження ПС
Завантаження або розвантаження обладнання Перевізника
в/із ПС
- за 1 обслуговування

70

52,00

Відмова від виклику наданої для обслуговування ПС, але не
використаної спецтехніки та послуги
Для Перевізників, у яких загальна кількість одиниць
спецтехніки/послуг, від виклику якої була відмова, становила:
- в поточному місяці до 20 одиниць спецтехніки/ послуг або
за минулий календарний рік до 200 одиниць спецтехніки/
послуг
- за одну одиницю спецтехніки/ одну послугу

69

1 300,00

Додаткові заходи із безпеки при виконанні рейсів, які
відлітають до Ізраїлю або здійснюють переліт через
територію Ізраїлю та на які поширюються вимоги

Департаменту авіаційної безпеки Міністерства транспорту
Ізраїлю
- за один рейс ПС

78

1 763,00

71,00

658,00

26,00

1 013,00

41,00

1 500,00
Розділ 4. Використання та обслуговування місць стоянок на пероні
Використання стоянки на при ангарній площі
- за 1 добу або її частину за 1 т МЗВ ПС
25,00
Використання місця для мийки повітряного судна
(Примітка: дана послуга надається компаніям, які самостійно
виконують мийку повітряного судна)
- за 1 факт
350,00
Використання місця стоянки для проведення де-/антиайсингової обробки повітряного судна
( Примітка: дана послуга надається компаніям, які самостійно
виконують де-/анти-айсингову обробку ПС)
- за один рейс ПС
100,00

60,00

Використання патрульного автомобіля для супроводження
ПС до моменту вильоту із аеропорту
- за 1 рейс ПС

79

Надання пожежної машини з бойовим розрахунком для
забезпечення процедури заправки ПС з пасажирами на борту
- за одну пожежну машину для одного рейсу

80

Забезпечення протипожежної безпеки (бойове чергування на
пожежному автомобілі) під час опробування, першого
запуску двигунів ПС після їх заміни та проведення
регламентних робіт
- за 1 годину чергування або її частину

81
82

83

84

(Примітка: надається без запиту Перевізника/ іншого контрагента,
по факту здійснення обробки ПС)
Прибирання штучних покриттів аеродрому з вини Перевізника

1,00

14,00

4,00

Для Перевізників, у яких кількість обслужених в аеропорту
рейсів становила:
- в поточному місяці до 2000 рейсів або за минулий
календарний рік до 20 000 рейсів
-

при розливі ПММ (без вартості абсорбенту)
при забрудненні стоянок сміттям з ПС
при зливанні вмісту туалетних та водяних баків на перон

-

при розливі ПММ (без вартості абсорбенту)
при забрудненні стоянок сміттям з ПС
при зливанні вмісту туалетних та водяних баків на перон

11 825,00
8 225,00
- в поточному місяці від 2 000 до 3 000 рейсів або за минулий 9 225,00
календарний рік від 20 000 до 30 000 рейсів

- в поточному місяці понад 3 000 рейсів або за минулий
календарний рік понад 30 000 рейсів
при розливі ПММ (без вартості абсорбенту)
при забрудненні стоянок сміттям з ПС
при зливанні вмісту туалетних та водяних баків на перон
Вартість матеріалу (абсорбенту), який був використаний під час
прибирання штучних покриттів після розливу ПММ

- за 1 квадратний метр площі забруднення
(Примітка: послуга надається як на запит Перевізника/ іншого
контрагента, так і по факту виявлення персоналом Аеропорту
будь-якого забруднення та складання Акту відповідно діючих
Інструкцій)
Розділ 5. Послуги вантажного терміналу.

473,00
329,00
369,00

8 875,00
6 150,00
6 900,00

355,00
246,00
276,00

6 475,00
4 500,00
5 050,00

259,00
180,00
202,00

200,00

8,00
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Вантажне адміністрування (Cargo supervision)
- взаємодія з перевізником та службами центрування ПС щодо
планування вантажних перевезень на рейсі відповідно до
особливостей вантажу, конфігурації повітряного судна та
комерційного завантаження;
- прийняття участі у комплектуванні вантажу/пошти на рейс,
здійснення контролю на предмет відповідності процесу вимогам
керівних документів Перевізника;
- надання повної інформації зацікавленим сторонам про
підготовлене завантаження на рейс;
- оформлення та надсилання зацікавленим сторонам аркушів
контролю (за вимогою та за формою Перевізника);
- доставка супровідної документації на вантаж та взаємодія з
митницею щодо врегулювання митного очищення;
- здійснення нагляду за завантаженням вантажу/пошти на борт
повітряного судна відповідно до інструкції з завантаження та
правил Перевізника з оформленням відповідних аркушів контролю
(за вимогою Перевізника);
- надсилання статусних повідомлень щодо обслуговування вантажу
на рейсі Перевізника;
- за необхідністю, проведення брифінгу з екіпажем щодо
особливостей завантаження (для спеціальних, великопартійних,
великовагових та негабаритних вантажів);
- контроль за здійсненням процесу розвантаження вантажу/пошти
та оформлення аркушів контролю (за вимогою Перевізника),
робота з рекламаціями;
- контроль за розкомплектуванням вантажу, розміщенням його на
складі;
- за потреби здійснення фізичного супроводу вантажу/пошти з
місця стоянки ПС на склад. Підготовка звітності з фотоматеріалами
щодо стану вантажу, що прибув в аеропорт;
- робота з клієнтами Перевізника в частині, що стосується
складського обслуговування вантажів.

- за 1 рейс ПС класу D, E, F та ПС без класу
(Клас D– A306, A30B, A310, AN12, АТ45, B753, B762, B752, B763, В703,
С97, С130, С160, С135, DC10, IL62, IL76, IL86, MD11, Т154, T204, T214;
Клас E– A332, А333, A342, A343, А345, A346, AN12, B772, B744, B741,
B742, B743, B773, B788; Клас F – A124, В748, C5 (Galaxy); ПС без класу –
А225)

1 650,00

66,00

1 300,00

52,00

200,00
350,00

8,00
14,00

1 642,00

66,00

400,00

16,00

- за 1 рейс ПС класу А, B, C
(Клас А – А210,ВЕ35, ВЕ40, ВЕ95, ВЕ99, ВЕ9L, С500, С510, С525, DA42,
Е50Р, ЕА50, FA10, Н25В, LJ31, LJ35, LJ45, LJ55, LJ60, M20T, MU2, P180,
Р28А, P46T, PA46, PАY3, PAY4, PC12, PRM1; Клас В – AN28, ASTR, AT43
(ART-42-200, ART-42-300), B350, BE20, C208, C25A, C25B, C550, C551,
C560, C56X, C650, C680, C750, CL30, CL60, CRJ1, CRJ7, CRJ9, D328, E120,
E135, E145, E55P, F2TH, F900, FA20, FA50, G150, G159, G200, G250,
GALX, GLF2, GLF3, GLF4, H25C, J328, L410, PC12, SF34, SH36, YK40;
Клас С – A140, A148, A318, A319, A320, A321, AN24, AN26, AN30, AN32,
AN72, AN74, AT43( ATR-42-320), AT72, B461, B462, B463, B722, B732,
B735, B733, B736, B734, B737, В738, B739, C295, DC95, DH8B, E170, E190,
E195, F100, F50, F70, FA7X, GL5T, GLEX, GLF5, MD81, MD82, MD83,
MD87, MD88, RJ85, RJ1H, RJ70, SB20, T134, YK42;)

86

87
88

Пакування вантажів плівкою
- за (одну) палету (довжина плівки 9 метрів)
- за (одну) палету (довжина плівки 18 метрів)
Оформлення повернення вантажів
- за 1 авіаційну накладну (AWB)
Повернення не завантаженого в ПС вантажу/ пошти на склад
з вини/за запитом Перевізника
- за 1 повернення

(Примітка: надається без запиту Перевізника, по факту повернення
вантажу/ пошти на вантажний склад)
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1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3., 1.2.1.,
1.2.2., 1.2.3(a,b
,c,d,e,f,g,h,i, j),
1.2.4., 1.2.5.,
1.3.1., 1.3.3.,
1.3.5., 1.3.6.,
1.3.7., 1.3.8.,
1.3.9., 1.4.1(b),
1.4.3, 1.4.4.,
1.4.5., 1.4.6.,
2.1.2., 2.1.4.(а)
(1,2,4,4,5),
2.1.6.(b), 2.1.7.,
2.2.10
(а)(1,2)(1,3,4),
2.2.13.(a,c,d),
2.2.14.(a,c,d),
4.1.2.(a)(1,2)(при
мітка: тільки
третя сторона ),
4.4.1., 4.4.2.,
4.4.3.(b), 4.4.4.,
4.4.5. (b), 4.4.7.,
6.5.1., 6.5.3.,
6.7.1., 6.7.2.,
Враховуючи
керівні
документи
Перевізника
запропонувати
відповідні дії
командиру ПС
на випадок
операційних
невідповідностей
, беручи до уваги
метрологічні
умови, наземне
обслуговування
ПС, можливості
та загальні
операційні
вимоги.
- Зберігати
пакет маршрут
них документів,
визначених
Перевізником,
усі отримані
повідомлення
або виходи на
зв’язок з
кожного рейсу та
утилізувати

Складання вогнестримуючих чохлів (FCC)
- за один чохол
Відправка повідомлень FFM (Freight Forwarding Manifest) на
e-mail
- за один рейс ПС
(Примітка: послуга надається Перевізнику згідно з
договором)
Контроль розвантаження/ завантаження з/на ПС, супровід
вантажу/ пошти, фотозвіт на запит Перевізника
- за 1 рейс ПС
Розділ 6. Послуги з обслуговування пасажирів та багажу
Послуги з представництва при обслуговуванні пасажирських
та вантажно пасажирських ПС Перевізників (крім рейсів
ділової авіації):
- за 1 рейс
 для 1-ї групи ПС
 для 2-ї групи ПС
 для 3-ї групи ПС

375,00

15,00

84,00

3,40

1 150,00

46,00

1 200,00
1 725,00
3 150,00

48,00
69,00
126,00

такий пакет
відповідно до
інструкцій
Перевізника.
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Доставка розмитненого багажу з камери зберігання аеропорту
до зони реєстрації для відправлення на внутрішніх рейсах по
Україні або
Оформлення та доставка митного багажу з камери зберігання
аеропорту до зони реєстрації для відправлення на
міжнародних рейсах (за дорученням Перевізника)
Для Перевізників, у яких загальна кількість місць багажу для
доставки (оформлення – за дорученням Перевізника)
становила:
 в поточному місяці до 400 місць багажу або за минулий
календарний рік до 4 000 місць багажу
- за одне місце багажу на одному рейсі
 в поточному місяці від 400 до 800 місць багажу або за минулий
календарний рік від 4 000 до 8 000 місць багажу
- за одне місце багажу на одному рейсі
 в поточному місяці понад 800 місць багажу або за минулий
календарний рік понад 8 000 місць багажу
- за одне місце багажу на одному рейсі

94

95
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97
98

200,00

8,00

175,00

7,00

140,00
Використання
телекомунікаційної
послуги
SITA
AIRPORTCONNECT (CUTE)
Для перевізників, кількість зареєстрованих пасажирів на
виліт становило:
- в поточному місяці до 100 000 пасажирів або за минулий
календарний рік до 1 000 000 пасажирів
- за 1 відправленого пасажира
6,00
- в поточному місяці від 100 000 до 200 000 пасажирів або за
минулий
календарний рік від 1 000 000 до 2 000 000
пасажирів
- за 1 відправленого пасажира
4,00
- в поточному місяці понад 200 000 пасажирів або за минулий
календарний рік понад 2 000 000 пасажирів
- за 1 відправленого пасажира
3,00
(Примітка: Послуга надається по окремих договорах с
Перевізниками/ іншими контрагентами, які самостійно
здійснюють реєстрацію пасажирів
Контрольне зважування багажу
- за 1 рейс ПС
325,00
Розділ 7. Інші послуги
Підготовка та надання Перевізнику інформації щодо
аеропортового обслуговування та/або обсягів послуг
- за 1 звіт в електронному вигляді
1 427,00
(Примітка: послуга надається за листом-запитом Перевізника)
Зберігання запчастин для ПС авіаперевізника
- за одиницю обладнання за добу або її частину
171,00
Вивіз сміття, знятого з ПС для знищення
- за 1 рейс ПС
300,00

6,00

0,24

0,16

0,12

13,00

57,00

7,00
12,00

*- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-резидентів України
**- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-нерезидентів України

1 група ПС

2 група ПС
3 група ПС

A109, А148, A140, А158, AN24, AN26, AN28, AN30, AN32, AN74, ASTR, AT42, AT43, AT45, AT72,
B350, B462, В463, BE20, BE30, BE40, B407, BELL-427, BELL-430, BK17, C172, C208, C25A, C25B,
C295, C500, C510, C525, C550, C551, C560, C56X, C650, C680, C750, CL30, CL60, CN35, CRJ1, CRJ2,
CRJ7, CRJ9, D328, DH8B, DH8C, DH8D, DHC6, E120, E135, E145, E170, E175, E50P, E55P, EA50, F100,
F2TH, F50, F70, F900, FA20, FA50, FA7X, G150, GALX, GLEX, GLF2, GLF3, GLF4, GLF5, GLF6, GL5T,
H25B, H25C, J328, KA26, L410, LJ31, LJ35, LJ45, LJ55, LJ60, MI8, MIS, PAY4, PC12, PRM1, R44, RJ70,
RJ85, SB20, SF34, SW4, YK40 та інші типи ПС з МЗВ до 42 т.
A318, A319, A320, A321, AN12, AN72, B461, B703, B712, B727, B732, B733, B734, B735, B736, B737,
B738, B739, C130, C135, C160, C17, СS30, DC95, E190, E195, MD81, MD82, MD83, MD87, MD88, RJ100,
RJ1H, SU95, T134, T154, TU5M, YK42 та інші типи ПС з МЗВ від 42 т до 100 т.
A124, А225, А306, A30B, A310, A332, А333, A342, A343, А345, A346, AN22, B741, B742, B743, B744,
В748, B752, B753, B762, B763, B772, B773, B788, C5, DC10, IL62, IL76, IL86, MD11, T204, T214 та інші
типи ПС з МЗВ більше 100 т.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ,
що надаються під час обслуговування повітряних
суден на території в/ч А-2215
№ послуги
згідно з
Додатком А
СУНО 2013

Назва послуги згідно з додатком А стандартної угоди
ІАТА з наземного обслуговування

Вартість*,
грн без
ПДВ

Вартість*
* USD без
ПДВ

375,00

15,00

1 025,00

41,00

1 225,00

49,00

4 250,00

170,00

250,00

10,00

Розділ 3. Послуги на пероні
1

3.3.1.(a)(b)

2

3.4.1.(а)(c)
(1)

3

3.4.1.(а)(с)
(3)/(4)

4

3.4.1.(а)(с)
(5)

5

3.5.1
3.5.2 (с)(d)

6

7

8

3.6.1.(а)(с)
(1/2)

3.6.2.(а)(2)

3.6.3.(а)(с)

(а) Забезпечити
Колодки або
конуси безпеки
(b) Розміщати та/або прибирати
- за 1 рейс ПС
(a) Забезпечити
(с) Використовувати
наземний блок живлення
- мобільний
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
(а) Забезпечити
(с) Управляти
(3) холодильною установкою
або
(4) установкою підігріву ПС
- за кожні 15 хвилин роботи або їх частину
(а) Забезпечити
(с) Управляти
(5) установкою повітряного запуску
- за 1 цикл
Забезпечити навушниками
Здійснювати зв'язок між пероном та кабіною екіпажу
(с) під час запуску двигунів
(d) для інших цілей
- за 1 рейс
(а) Забезпечити
(с) Використовувати
(1) трап для пасажирів або
(2) трап для екіпажу
або для технічного обслуговування
- за один трап за 1 годину або її частину
(а) Забезпечити для
(2) екіпажу
транспорт для переїзду між ПС та терміналом аеропорту
- за 1 транспортування
(а) Забезпечувати
(с) Управляти
обладнання для завантаження та/або розвантаження

875,00

35,00

500,00

20,00

6 000,00
3 000,00
3 000,00

240,00
120,00
120,00

- За одну одиницю обладнання за кожні 3 години або їх частину:

- Самохідний навантажувач контейнерів
- Стрічковий транспортер
- Вилочний навантажувач (дизельний)

9

3.6.6.(а)(b)
(d)(e)

(а) Розвантажити ПС, повернути швартовочні засоби
Перевізникові,
(b) завантажити та закріпити завантаження у ПС,

10

11

3.6.6.(с)

3.8.1.(а)(2)
(4)

3.8.2.(b)

12

13

3.10.1.(a)
(1)(2)(3)(4)
(5)(6)(11)

3.10.1.(b)
(1)(2)(3)(4)
(5)(6)(7)(8)
(9)(10)(11)

(d) використовувати внутрішню систему завантаження ПС
(Примітка: включає (e) сповіщення остаточного розподілу
навантаження групі контролю завантаження)
- за 1 рейс
13 800,00
(с) Перерозподіляти завантаження в ПС
(Додаткове сортування багажу, вантажу і пошти на ПС у разі
порушення або зміни правил завантаження, вимог авіабезпеки
з вини або за запитом Перевізника):
- за 1 рейс
- стандартний засіб пакетування (СЗП)
1 700,00
- багаж, що перевозиться навалом
1 400,00
(а) Забезпечити
(2) здійснення буксирування ПС між іншими погодженими
пунктами
(4) супроводжуючий персонал для контролю буксирування
(буксирувальна бригада)
(b) буксирувальне водило надає Обслуговуюча компанія
- за першу годину або її частину
3 000,00
- за кожну наступну годину або її частину
2 250,00
Виконати прибирання у
(a) кабіні екіпажу під контролем особи, уповноваженої
Перевізником, якщо це передбачено
(1) спорожнити попільниці,
(2) прибрати сміття,
(3) вичистити бруд з кишень за сидіннями та з полиць,
(4) витерти столи,
(5) очистити сидіння,
(6) протерти підлогу,
(11) витерти з внутрішньої сторони вікна кабіни екіпажу
- за 1 рейс ПС
1 125,00
Виконати прибирання у
(b) салонах для пасажирів та екіпажу (крім кабіни екіпажу)
(Примітка: з урахуванням вивозу сміття, знятого з ПС для
знешкодження)
За необхідністю згідно вказівок представника Перевізника
(1) спорожнити попільниці,
(2) прибрати сміття,
(3) вичистити бруд з верхніх полиць,
(4) витерти столи,
(5) очистити, привести до ладу сидіння, ремені безпеки,
задні кишені сидінь та засоби обслуговування пасажирів,
(6) вичистити підлогу (килими та поверхню поряд із ними),
(7) спорожнити та вичистити бачки для сміття,
(8) протерти поверхні в буфетах, кухнях (раковини, робочі
поверхні, печі та поверхні поряд із ними) та туалетах (бачки,
унітази, сидіння, дзеркала та поверхні поряд із ними),
(9) видалити, якщо необхідно, будь-які забруднення,
спричинені повітряною хворобою, розкиданою їжею чи
розлитими напоями, а також видалити неприємні плями,
(10) очистити телефони, факс-апарати, дисплеї на рідких
кристалах та будь-яке інше обладнання
(11) протерти ілюмінатори зсередини
- за 1 рейс ПС
- 1-й клас ПС
1 650,00

552,00

68,00
56,00

120,00
90,00

45,00

66,00

14

15

16

17

18

19
20
21

22

23

- 2-й клас ПС
2 625,00
- 3-й клас ПС
5 225,00
3.10.6.(а)
Очистити (сухе прибирання)
(а) вантажні відсіки (для пасажирських ПС)
- за 1 рейс ПС
1 650,00
3.11.1.(a)(1) (а) Забезпечити
(2)
(1) обслуговування туалетів (спорожнити, очистити,
промити туалети та/або наповнити рідинами)
(2) послуги утилізації відходів
- за 1 рейс ПС на приліт/виліт
1 250,00
3.12.1
(а) Забезпечити
(а)(1)(2)(3)
(1) спорожнення баків для води
(2) заповнення баків для води питною водою
(3) перевірку якості води
- за 1 рейс ПС на приліт/виліт
1 125,00
Розділ 4. Контроль за завантаженням, повідомлення та управління польотом
4.1.1.
Доставляти пов'язану з контролем завантаження
документацію між ПС та будівлями аеропорту та у
зворотному напрямку
- за 1 рейс ПС
625,00
Спеціальні послуги
Супроводження рейсу
- за 1 рейс ПС
2 500,00
послуга надається на кожному рейсі без запиту Перевізника,
при розміщенні ПС на території в/ч А-2215
Використання багажних/ контейнерних возиків
- за 3 години або їх частину
2 000,00
Супроводження ПС під час переміщення по аеродрому
- за 1 послугу
750,00
Завантаження/розвантаження обладнання Перевізника і
перевезення його між ПС та погодженими пунктами в
аеропорту
- за 1 ходку
1 750,00
(а) Забезпечити
(b) Використовувати
Пристрій для зарядки азотом
- зарядка азотом
- за перші 15 хв використання або їх частину
1 400,00
- за кожні наступні 15 хв використання або їх частини
550,00
- заправка азотом порожнього колеса
- за 1 колесо
2 200,00
Вивіз сміття, знятого з ПС для знищення
- за 1 рейс ПС
825,00

105,00
209,00

66,00

50,00

45,00

25,00

100,00

80,00
30,00

70,00

56,00
22,00
88,00
33,00

*- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-резидентів України
**- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-нерезидентів України

1 група ПС

A109, А148, A140, А158, AN24, AN26, AN28, AN30, AN32, AN74, ASTR, AT42, AT43, AT45, AT72,
B350, B462, В463, BE20, BE30, BE40, B407, BELL-427, BELL-430, BK17, C172, C208, C25A, C25B,
C295, C500, C510, C525, C550, C551, C560, C56X, C650, C680, C750, CL30, CL60, CN35, CRJ1, CRJ2,
CRJ7, CRJ9, D328, DH8B, DH8C, DH8D, DHC6, E120, E135, E145, E170, E175, E50P, E55P, EA50, F100,
F2TH, F50, F70, F900, FA20, FA50, FA7X, G150, GALX, GLEX, GLF2, GLF3, GLF4, GLF5, GLF6, GL5T,
H25B, H25C, J328, KA26, L410, LJ31, LJ35, LJ45, LJ55, LJ60, MI8, MIS, PAY4, PC12, PRM1, R44, RJ70,
RJ85, SB20, SF34, SW4, YK40 та інші типи ПС з МЗВ до 42 т.

2 група ПС
3 група ПС

A318, A319, A320, A321, AN12, AN72, B461, B703, B712, B727, B732, B733, B734, B735, B736, B737,
B738, B739, C130, C135, C160, C17, СS30, DC95, E190, E195, MD81, MD82, MD83, MD87, MD88, RJ100,
RJ1H, SU95, T134, T154, TU5M, YK42 та інші типи ПС з МЗВ від 42 т до 100 т.
A124, А225, А306, A30B, A310, A332, А333, A342, A343, А345, A346, AN22, B741, B742, B743, B744,
В748, B752, B753, B762, B763, B772, B773, B788, C5, DC10, IL62, IL76, IL86, MD11, T204, T214 та інші
типи ПС з МЗВ більше 100 т.

Вартість послуг з обробки вантажу та/або пошти
Назва послуги
Обробка вантажу та/або пошти:
- за 1 кг обробки вантажу/пошти (з урахуванням
транспортування) на приліт та виліт

Вартість*,
ГРН
без
ПДВ

Вартість**
USD
без
ПДВ

2,50

0,12

*- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-резидентів України
**- дана ціна застосовується при обслуговуванні рейсів Перевізників-нерезидентів України

