Вартість додаткових послуг під час наземного обслуговування ПС в «ДП «МА Львів»
ім. Данила Галицького» за запитом покупця та за окрему плату

№
з/п

Код послуги
згідно
Стандартної
угоди з наземного
обслуговування
2008

Назва послуги

Вартість
послуги,
долари
США

1

2.1.3 (a) (1)

Надання спеціального обладнання та навченого
персоналу для обслуговування дітей без
супроводження (за одного пасажира)

11,5

Надання спеціального обладнання та навченого
персоналу для обслуговування осіб з обмеженими
можливостями (за одного пасажира):

2

2.1

2.1.3 (a) (2)

2.2

з використанням амбуліфта

19,2

без використання амбуліфта

2,4

3

2.1.7(a,b,c,f)

Вартість послуги з розшуку багажу окремого
пасажиру (за один файл розшуку)

12,0

4

2.1.7(e)

Вартість оформлення одного місця досилочного
багажу для доставки повітряним судном

9,6

5

2.1.9. (a) (1),
6.2.1(a,1,2),
6.2.3(a,5)

Надання однієї стійки для реєстрації за 30 хвилин
або частину цього інтервалу

21,6

6

2.1.9
(а,3)

Обслуговування одного пасажира в бізнес-залах
аеропорту
-до двох годин
-кожна наступна година або її частка

10,0
5,0

Надання від імені перевізника послуг по
бронюванню, видачі перевізних документів та
електронних квитків, оформлення (за одну
операцію з оформлення перевізних документів)

6,0

7

2.1.10

8

3.3.3 (a) (c)

Надання та запуск наземного джерела живлення
(за 30 хв.)

24,0

9

3.4.2 (a) (c)

Надання та запуск установки обігріву (за 30 хв.)

33,6

10

3.6.1. (a) (c) (1)

Надання пасажирського трапу (за одну подачу)

24,0

11

3.6.1. (a) (c) (3)

Надання посадкової галереї (телемосту) (за 30 хв.)

28,8

12

3.6.2. (a) (1)

Забезпечення транспорту для перевезення
пасажирів
(перонний
автобус)
(за
одне
перевезення)

14,4

13

3.6.2. (a) (2)

Забезпечення транспорту для перевезення екіпажу
між повітряним судном та терміналами аеропорту
(за одне перевезення)

9,6

14

3.6.5 (а) (2,3),
3.6.6 (а) (b)

Завантаження/вивантаження однієї тонни вантажу,
пошти в/з ПС

27,1
(але не менше
4,8 доларів
США за один
рейс)

15

3.7.1 (a) (c)

Надання та запуск установки для повітряного
запуску двигуна ПС (за один цикл)

96,0

16

3.9.1(a), 3.9.3 (a),
(b), (d)

Надання обладнання для буксирування
буксирування ПС (за одне буксирування):

та

16.1

для ПС з МЗВ ˂ 50 тонн
3.9.1(a), 3.9.3 (a),
(b), (d)
3.11.1

36,0

для ПС з МЗВ ≥ 50 тонн

40,8

17

Прибирання кабіни екіпажу (за одне прибирання)

6,2

18

3.11.2
(a)(c)(d)(e)(f)(h)

0,5
(але не менше
Прибирання пасажирського салону (за одну тонну
19,2 доларів
МЗВ ПС)
США за один
рейс)

19

3.11.2.(b)

Вивезення сміття (за один рейс)

9,6

20

3.11.2.(i)

Видалення забруднень, спричинених повітряною
хворобою (за один рейс)

6,2

16.2

21

3.11.2.(h)

22

3.11.4

23

3.11.5

Очищення поверхні в бортових буфетах та
кухнях(раковини і робочі поверхні) і туалетах
(умивальники, унітази, сидіння, дзеркала і
прилеглі місця) (за одну тонну МЗВ ПС)
Прибирання вантажних відсіків (сухе прибирання)
(за один відсік)
Складання та укладання ковдр та пледів (за один
рейс)

0,2

1,1
8,6

Заміна підголовників (підголовники надаються
перевізником) (за один підголовник)
Комплектація та розкладання в кабіні та салоні ПС газет,
журналів та розхідних матеріалів, наданих перевізником (за
один рейс)

24

3.11.7 (a)

25

3.11.8 (a)

26

3.11.8 (b)

27

3.12.1 (a)

28

3.13.1 (a) (1) (2)
(3)

29

3.17.1

Очищення поверхні ПС від снігу без застосування
протильодотворної рідини (за 1 тонну МЗВ)

30

3.17.2-3.17.8

Проти/анти кригова обробка ПС (без вартості
рідини) в залежності від МЗВ ПС, тонн:

Комплектація та розкладання в туалетах ПС
розхідних матеріалів, наданих перевізником (за
один рейс)
Злив та обробка санвузлів (без вартості води та
реагентів) (за один цикл)
Злив та заправка питною водою (без вартості води)
(за один цикл)

0,02
4,1

0,5

28,8
10,8
0,7

30.1

0-39,999

105,6

30.2

40-89,999

158,4

більше 90

216,0

30.3

3.17.2-3.17.8
6.6.1 (а) (5) (b)

Надання трансферу для екіпажів за
аеропорту (за одну годину або її частку)

31

32

7.4.2. (a) (2)

межі

Охорона ПС (за добу або її частку)

28,8

9,6

10,8

33

7.5.1 (а)

Надання машини супроводу (супроводження
транспортних засобів від КПП до пункту
призначення і назад в зоні обмеженого доступу
аеропорту)

34

7.5.1 (а)

Вартість послуги по встановленню огорожі для
індивідуальної охорони повітряного судна

35

8.1.5

36

8.2.4

37

8.3.4 (а)

38

8.3.4 (а)

39

8.3.4 (а)

40

8.4.1 (а)

41

13,2

Вартість однієї нормо-години додаткових робіт
технічного персоналу ІАС
Вартість прибирання аеродромних покриттів від
забруднення паливо – мастильними матеріалами
Охолодження коліс (за одне колесо)
Надання обладнання для підкачки коліс (за одне
колесо, з врахуванням вартості азоту)
Надання обладнання для підкачки стойки шасі (за
одну стойку, з врахуванням вартості азоту)
Вартість послуги з митного декларування
Надання пакету представницьких послуг (за один
рейс)

9,1
139,2
11,5
9,6
9,6
48,0

41.1

1.2.3 (крім j),
1.3.1(a), 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.4.8,
4.1.1, 4.4.1 (b),
4.4.2, 4.9.4

41.2

1.3.1 (a), 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 4.1.1,
4.4.1 (b), 4.4.2,
4.9.4

42

4.1.2 (a,b,c,d,e1)

для регулярних та чартерних рейсів

39,8

для рейсів бізнес авіації, авіації загального
призначення та решта

27,9

Послуга з центрування (за один рейс)

5,5

Вартість однієї години використання стрілового
телескопічного
навантажувача
CLAAS
Scorpion7030

21,6

4.2.1 (a,b)

Вартість отримання, формування та відправлення
повідомлень за один рейс (для внутрішніх та
міжнародних рейсів)

10,0

4.4.1 (b)

Вартість надання послуги друку предпольотної
документації на один рейс

3,1

4.9.2

*Вартість надання послуги бронювання місць у
готелі для екіпажів за один рейс

10,0

43

4
44

4
45

4
46

*не поширюється на авіакомпанії, умовами договору з якими передбачено бронювання готелів при затримці та
відміні рейсу.

Послуги пасажирам:
Вартість зберігання одного місяця багажу за одну годину або її частину – 4,17 грн. без ПДВ;
Вартість одного втраченого жетону камери зберігання – 50,00 грн. без ПДВ.

