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ПОЛОЖЕННЯ

про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок 
аеропортних зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних 

суден за пасажирського обслуговування 
в КП ХОР «Херсонські авіалінії»

1. Загальні положення.

I . 1 Положенім про застосування знижувальних коефіцієнтів до 
граничних ставок аеролортових зборів, послуг з наземною обслуговування 
повітряних суден в КП ХОР «Херсонські авіалінії» (надалі Положення), 
розроблене відповідно до норм Конституції України (від 28.06.1996 № 
254/к96-ВР), Повітряного кодексу України (чинний від 19.05.2011 № 3393- 
VI), Закону України «Про захист економічної конкуренції»(чинний від
II . 01.2001 № 2210-Ш), Закону України «Про захист від недобросовісної 
конхуренції»(чинний від 07.06.1996 № 236/96-ВР), Наказу Міністерства 
транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433( чинний), Наказу 
Державіаслужби від 24.10.2014р. №686 (чинний), інших нормативно- 
правових актів чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає механізм застосування знижувальних 
коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, 
пасажирського обслуговування та застосування знижувальних коефіцієнтів 
до граничних ставок аеролортових зборів, встановлених Наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.04.2008р. №433 та 
Наказом КП ХОР «Херсонські авіалінії» від 01.07.2016р. № 84-4-д «Про 
встановлення тарифів на послуги з наземного та пасажирського 
обслуговування, що надаються в аеропорту «Херсон».

1.3. У даному Положенні терміни використовуються у такому значенні: 

Аеропорт - Аеропорт «Херсон»;

Апіакомпаяія -  юридична особа, що надає послуги з перевезення 
пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом; укладає з аеропортом
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Стандартну угоду 1АТА про наземне обслуговування (спрощена 
процедура) або зміни до неї, з метою забезпечення здійснення рейсів з 
аеропорту м, Херсона;

Лоу-кост-авіакомпанія— авіакомпанія, яка надає послуги повітряних 
перевезень пасажирам за цінами відносно нижчими, ніж традиційні 
авіалінії;

Аеропортові збори - збір за посадку-зліт ПС, збір за обслуговування 
пасажирів в аеровокзалі, збір за забезпечення авіаційної безпеки;

Багаж - предмети, майно та інша особиста власність пасажира, що 
перевозяться на повітряному судні;

Вантаж - будь-яке майно, що перевозиться на борту повітряного судна, 
крім пошти, бортових припасів і багажу, які перевозяться згідно з 
багажною квитанцією;

Весняно-літній період (літній сезон) - з 1 квітня до ЗО вересня.

Відсутність дискримінації -  кожна Авіакомпанія повинна мати 
можливість скористатися системою знижувальних коефіцієнтів, що 
передбачена цим положенням;

Граничні станки аеропортних зборів - аеропортові збори, затверджені 
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. 
№ 433 (зі змінами та доповненнями);

Законодавство про захист економічної конкуренції - норми, установлені 
Конституцією України, Законом України "Про захист економічної 
конкуренції, Законом України "Про Антимонопольний комітет України", 
Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших 
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів;

Знижувальний коефіцієнт (ЗК) - розмір знижки в абсолютному значенні 
до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в 
Аеропорту;

іО ! - комунальне підприємство Херсонської обласної ради 
«Херсонські авіалінії», якеє експлуатантомаеродрому;

Наземне обслуговування ПС -  комплекс послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден, крім вантажних;
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Новий рейс - регулярний рейс, який не виконувався з/до аеропорту м. 
Херсона на цілорічній основі протягом останніх 12 календарних місяців 
будь-якою Авіакомпанією в аеропорту;

Осінньо-зимовий період (зимовий сезон) - з 1 жовтня до 31 березня;

Пасажир - фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою 
перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та 
додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників 
експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника
відповідного національного органу регулювання та осіб, які 
супроводжують вантаж;

Пасажирське обслуговуваний -  комплекс послуг, що надаються при 
обслуговуванні пасажирів та їх багажу;

Повітряне перевезення - перевезення пасажирів, багажу, вантажів та/або 
пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного 
договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним 
та внутрішнім;

ПС - повітряне судно;

Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із 
перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального 
платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим 
розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, 
незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать 
затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим 
самим перевізником;

Частіші польотів — кількість польотів, які виконуються Авіакомпанією по 
певному регулярному рейсу за звітний період (тиждень, місяць).

2. Мети та завдання положення.

2.1. Загальною метою даного Положення є створення умов для 
надходження додаткових грошових коштів та збільшення доходів КП 
шляхом:

•  стимулювання Авіакомпаній для здійснення більшої кількості рейсів 
з/до аеропорту м. Херсона, зокрема регулярних рейсів;

•  збільшення пасажиропотоку та підвищення ефективності 
використання інфраструктури аеропорту;
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•  створення умов для довгострокового плану розвитку аеропорту та 
перетворення його на сучасний міжнародний транспортний вузол,

2.2. Для досягнення зазначеної в п.2.1. Положення загальної мети перед 
КП поставлені і підлягають виконанню наступні основні завдання:

> Розширити географію польотів з/до Аеропорту.

>  Збільшити середньорічну інтенсивність польотів з/до Аеропорту.

> Залучити нові авіакомпанії для здійснення польотів з/до 
Аеропорту.

>  Збільшити інтеграцію Аеропорту в міжнародну авіаційну 
транспортну мережу,

>  Зменшити фактор сезонності польотів з/до Аеропорту.

>  Збільшити кількість вантажних рейсів з/до Аеропорту,

> Підвищення прибутковості основної діяльності.

>  Підвищення доступності авіаперевезень широким верствам 
населення.

>  В результаті виконання всіх перерахованих вище завдань -  
збільшити обсяги реалізації послуг КП та зменшити їх собівартість.

23 . При розробці Положення були враховані наступні принципи:

- Законність - Застосування ЗК повинно здійснюватися у відповідності 
до законодавства України.

- Економічна ефективність - збільшення прибутковості Аеропорту, 
отримання максимально можливого доходу від кожної Авіакомпанії, 
завдяки стимулюванням знижувальними коефіцієнтами.
- Відсутність дискримінації -  кожна Авіакомпанія повинна маги 
можливість скористатися системою знижувальних коефіцієнтів, що 
передбачена шш положенням.

З, Умови надання знижок

3.1 Знижки відповідно до дійсного Положення, надавані КП «Херсонські 
авіалінії» на регулярні рейси по новому напрямкові та по додаткових 
частотах польотів, надаються І діють із дати фактичного виконання 
першого рейсу, протягом терміну визначеного цим Положенням, у розмірі 
не нижче ніж 80 % від затверджених ставок зборів, для чартерних рейсів -  
не нижче 30%.
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3.2 Якщо дві або більше Авіакомпанії одночасно претендують на 
знижку відносно додаткових частот по тому самому напрямку 
авіаперевезень, з метою забезпечення недискримінаційного доступу до 
послуг аеропорту, знижка надається всім Авіакомпанія рівною мірою,

3.3 Знижки відповідно до дійсного положення надаються 
Авіакомпаніям в залежності від фінансового стану КП ХОР «Херсонські 
авіалінії» та за умови наявності прибутку у підприємства.

4. Порядок застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних
ставок аеропортових зборів.

4.1 Знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів 
надаються Авіакомпаніям, які виконують умови, передбачені цим 
Положенням.

4.2 Знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів 
застосовуються до Авіакомпаній з дотриманням принципу рівного 
ставлення та не дискримінації кожного авіаперевізника, який відповідає 
вимогам, визначеним цим Положенням, виходячи з економічної 
ефективності та з дотриманням вимог законодавства про захист економічної 
конкуренції, а також з урахуванням ціни квитка.

4.3 У випадку якщо Авіакомпанія вносить зміни в розклад, через які 
рейс перестає відповідати умовам надання призначених раніше знижок або 
знижує фактичну частоту рейсів КП ХОР «Херсонські авіалінії» інформує 
про це Авіакомпанію й скасовує раніше призначені знижки в 
односторонньому порядку.

4.4 КП ХОР «Херсонські авіалінії» має право в будь-який час в 
односторонньому порядку призупинити або припинити дію дійсного 
Положення, змінити умови дійсного Положення й розмір знижок з 
повідомленням про це Авіакомпанії у письмовій формі не менш ніж за 15 
днів до передбачуваного строку внесення змін.

4.5 Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до 
граничних ставок аеропортових зборів при виконанні Авіакомпанією нових 
регулярних рейсів з частотою польотів не менше 2 разів на тиждень, 
встановлюється у наступних розмірах:
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Рік виконання
нового
регулярного
рейсу

Кількість рейсів 
на тиждень

Розмір знижувального коефіцієнта 
до граничних ставок аеропортових

зборів*

Період застосування 
знижувального коефіцієнта 
(місяці з початку виконання

рейсу)внутрішні міжнародні

І 2 і більше 0,8 0,7 1-12

2 2 і більше 0,7 0,6 13-24

3 2 і більше 0,5 0,5 25-36

4 2 і більше 0,3 0,4 37-48

5 2 і більше ОД 0,3 49-61

•До рейсів, зліт Уабо посадка в яких будуть виконуватися в нічний час, зазначені в Таблиці 1 ПК 
будуть застосовуватися тільки до тієї частини збору за адпг-гигсадку, яка стягується в КП для зльоту 
і посадки в денний час. Частина збору за зліт-посадку, яка с різницею між збором за зліт-посадку, 
встановленим КП для нічного часу . і збором за зліт-посадку, встановленим КП для денного часу, 
підлягає сплаті в повному обсязі та на запільних підставах, без застосування ПК.

4,6. Максимальні знижувальні коефіцієнта, які застосовуються до 
граничних ставок аеропортових зборів при виконанні Авіакомпанією 
нових чартерних рейсів, встановлюється у наступних розмірах:

Кількість рейсів 
на тиждень

Розмір знижувального коефіцієнта до 
граничних ставок аеропортових зборів*

Період застосування знижувального 
коефіцієнта (місяш з початку виконання 

.рейсу)внутрішні міжнародні

1 0,2 0,2 1-12

2 і більше 0,3 о з 1-12

4.7 У випадку настання форс-мажорних обставин (вичерпний перелік 
яких визначено статтею 14‘ Закону України «Про торгово-промислові 
палати в Україні» від 02,12.1997 № 671/97-ВР (зі змінами та 
доповненнями)), які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, 
передбачених укладеними угодами, в зв'язку з тривалими переривами в 
роботі авіатранспорту, регламентованими умовами відповідних рішень та 
актів державних органів влади Авіакомпанія може претендувати на 
надання знижки до аеропортових зборів згідно п.4.5 цього Положення.

4.8. Надання додаткового дисконту до аеропортових зборів Лоу-кост- 
авіакомпаяіям, що виконуватимуть регулярні рейси з/до Аеропорту, 
розглядається та погоджується власником підприємства Херсонською 
обласною радою в кожному окремому випадку,
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4.9 Заявка на виконання рейсів по новому повітряному сполученню або 
по додаткових частотах повинна направлятися Авіакомпанією в Аеропорт 
відповідно до чинних правил подачі заявок на виконання регулярних
рейсів.

4.10 Авіакомпанія, у якої з Аеропортом уже укладений договір про 
наземне обслуговування ПС, що претендує на одержання знижок, 
направляє заявку на укладення Додатка до чинного договору про наземне 
обслуговування, а фінансово-економічний відділ готує технологічно- 
економічне обгрунтування надання знижок директору КП ХОР 
«Херсонські авіалінії».

4.11 3 метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних
ставок аеропортових зборів Авіакомпанія не пізніше, ніж за 7 робочих 
днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу, 
звертається з письмовою заявкою на фірмовому бланку за
встановленою формою (Додаток № 1) до Аеропорту про застосування 
знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у заявці
обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного 
рейсу , який планується відкрити з/до Аеропорту м. Херсона, а саме:

•  запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду 
виконання та типу ПС;
•  очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного 
календарного року;
•  орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування 
знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових 
зборів;
• зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка 
враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних
ставок аеропортових зборів.

До заявки додасться копія документу про право на експлуатацію
повітряної лінії.

4.12 У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту 
Аеропорт задовольняє заявку Авіакомпанії (додаток Хе 2) та надає 
відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів 
до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний або 
чартерний рейс не пізніше, ніж за 2 робочі дні до дати запланованого 
виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.
4.13 Аеропорт залишає за собою право припинити дію дійсного 
Положення у відношенні:

•  не застосовувати дію дійсного Положення стосовно Авіакомпанії, що 
відкриває нове повітряне сполучення, яка має прострочену
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дебіторську заборгованість перед КП ХОР «Херсонські авіалінії» по 
оплаті послуг за наземне й аеропортове обслуговування на 1-е число 
місяця, в якому Авіакомпанія планує відкриття нового повітряного 
сполучення, по всіх рейсах, раніше виконуваних з аеропорту Херсон.

* у випадку якщо фактично виконана у звітному місяці програма рейсів 
не відповідає умовам надання заявленої Авіакомпанією знижки, 
Авіакомпанія втрачає право на одержання знижки в наступному 
місяці. Поновлення одержання знижки проводиться Авіакомпанією 
відповідно до розділу 4 дійсного Положення.

4.14 Фахівці КП ХОР «Херсонські авіалінії» ведуть поточну перевірку 
правильності застосування знижок.

5. Порядок застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги 
з наземного обслуговування повітряних суден.

5.1. Знижувальні коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування 
повітряних суден надаються Авіакомпаніям, які бажають здійснювати нові 
регулярні рейси з/до аеропорту м. Херсона або збільшують частоту 
виконання реіулярних рейсів в тиждень.

5.2. Знижувальні коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування 
повітряних суден застосовуються до Авіакомпаній з дотриманням 
принципу рівного ставлення та не дискримінації кожної Авіакомпанії, яка 
відповідає вимогам, визначеним цим Положенням.

5.3. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на 
послуги з наземного обслуговування ПС та пасажирського 
обслуговування для Авіакомпанії, яка бажає здійснювати новий 
регулярний або чартерний рейс:

Розмір зниж увального Першії застосування Частота виконання нового
коефіцієнта на послуга з зниж увального коефіцієнта рейсу (тиж день) 
наземного обслуговування (міс. з точатцу виконання 

та пасаж ирського перт ого рейсу)
обслуговування*

ОД 1-12 5 а більше
ОД ]-12 1-4

*зпижувапьний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не 
застосований жодний такий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського 
обслуговування згідно з розділам 3 ііього положення.
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5.4 Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги 
з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка 
збільшує частоту виконання регулярних рейсів в тиждень;

Виконання додаткових 
регулярних рейсів 

(тиждень)

Розмір знижувального 
коефіцієнта на наземне 

обслуговування додаткових 
регулярних рейсів*

Період застосування 
знижувального коефіцієнта 
(міс., з початку виконання 

додаткових рейсів)
+ 1 в,7 12
+ 2 і більше 03 12

• знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не 
застосований жодний такий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно 
з розділом 3 цього Положення.

5.5 3 метою застосування, знижувальних коефіцієнтів з наземного 
обслуговування повітряних суден Авіакомпанія звертається з письмовим 
заявкою до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів на 
додатковий регулярний рейс (Додаток № 3). При цьому Авіакомпанія у 
заявці обов’язково додатково зазначає інформацію щодо збільшення 
частота виконання регулярних рейсів, які планується відкрити з/до 
Аеропорту м. Херсона, а саме:

•  запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду 
виконання та типу ПС;

•  очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного 
календарного року;

•  орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування 
знижувальних коефіцієнтів;

•  зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка 
враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

5.6 У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту 
Аеропорт задовольняє заявку Авіакомпанії (Додаток № 4) та надає 
відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів з 
наземного обслуговування повітряних суден на новий / додатковий 
регулярний рейс не пізніше, ніж за 2 робочі дні до дата запланованого 
виконання першого нового/ додаткового рейсу Авіакомпанії.

6. Прикінцеві положення

6.1. Заявка про застосування знижувальних коефіцієнтів, а також 
повідомлення про кількість виконаних рейсів та кількість перевезених 
пасажирів, які містять неповну запитувану інформацію, Аеропортом не 
розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово.
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62 . В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів. 
Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або 
додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів, дія 
знижувальних коефіцієнтів скасовується.

6.3. У випадку, якщо протягом дії знижувальних коефіцієнтів на граничні 
ставки аеролортових зборів або на послуга з наземного обслуговування 
повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанією 
здійснено порушення своїх зобов’язань, у тому числі виникає прострочена 
заборгованість за надані аеропортом послуги згідно з умовами укладених 
угод, Аеропорт має право в односторонньому порядку відмовити 
Авіакомпанії в застосуванні знижувальних коефіцієнтів, про що Аеропорт 
письмово повідомляє Авіакомпанію за ЗО (тридцять) календарних днів до 
скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів. 
Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, 
що воно направлене Аеропортом належним чином (кур’єрською службою 
або засобами поштового зв’язку за місцем знаходженій Авіакомпанії, 
електронною поштою або факсом, які наведені в Стандартній угоді ІАТА 
про наземне обслуговування (спрощена процедура), не зупиняє дію 
відмови в застосуванні знижувальних коефіцієнтів,

6.4. У випадку якщо норми даного Положення суперечать нормам чинного 
законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства 
України.
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Додаток 1
до Положення про застосування 
знижувальних коефіцієнтів до 
граничних ставок аеропортових 
зборів, послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден та 
пасажирського обслуговування в КІ1 
ХОР «Херсонські авіалінії»

ЗАЯВКА
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖУВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДО ГРАНИЧНИХ 

СТАВОК АЕРОПОРТОВИХ ЗБОРІВ, ПОСЛУГ З НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ПАСАЖИРСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА НОВИЙ РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС

Найменування Авіакомпанії

Маршрут рейсу

Номер рейсу

Запланована д ата початку виконання рейсів

Розклад виконання та період виховання 
рейсу
Тип ПС та максимальна злітна вага ПС» тон

Пасажиромісткість ПС, пасажирів

Очікувана середня а̂вантажем їсть рейсу, %

Орієнтовна мінімальна ціна квитків иа 
рейс, без застосування знижувальних 
коефіцієнтів
Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, з урахуванням знижувальних 
коефіцієнтів
* А віаком панія  нічч* ві ніові їа . ім ін ч ь  їм місісжірінегь наганні інформації.

підкис П1Б

М.П.
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Додаток 2

до Положення про застосування 
знижувальних коефіцієнтів до 
граничних ставок аеролортових 
зборів, послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден та 
пасажирського обслуговування в КЇІ 
ХОР «Херсонські авіалінії»

РІШЕННЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖУВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДО ГРАНИЧНИХ 

СТАВОК АЕРОІЗОРТОВНХ ЗБОРІВ, ПОСЛУГ З НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ПАСАЖИРСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА НОВИЙ РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС

Найменування Авіакомпанії
Маршрут рейсу
Номер рейсу
Запланована дата початку виконання рейсів
Розклад виконання та період виконання 
рейсу
Тип ПС та максимальна злітна вага ПС, тон
Пасажнромкткість ПС, пасажирів
Очікувана середня завантаженість рейсу, %
Орієнтовна мінімальна піна квитків на 
рейс, без застосування знижувальних 
коефіцієнтів
Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, з урахуванням знижувальних
коефіцієнтів
Знижувальний коефіцієнт до гр в я тш  
ставок аеропортових зборка та сірок його 
застосування
Знижувальний коефіцієнт на послуги з 
наземного обслуговування повітряних 
суден та строк його застосування
Знижувальний коефіцієнт на послуги з 
пасажирського обслуговування та строк 
його застосування
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Додаток З
до Положення про застосування 
знижувальних коефіцієнтів до 
граничних ставок аеропортових 
зборів, послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден та 
пасажирського обслуговування в КП 
ХОР «Херсонські авіалінії»

ЗАЯВКА
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖУВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

ДО ПОСЛУГ З НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ПАСАЖИРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

НА ДОДАТКОВИЙ РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС

Найменування Авіакомпанії

Маршрут рейсу

Номер рейсу

Запланована дата початку виконання 
додаткових рейсів

Розклад виконання та період виконання 
додаткових рейсів
Тин ПС та максимальна злітна вага ПС, тон

Пасажиромісткість ПС, пасажирів

Очікувана середня завантаженість рейсу, %

Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, без застосування знижувальних 
коефіціснтів
Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, з урахуванням знижувавших 
коефіцієнтів
* Авіакомпаній «іічг відмові. іа.іьнісгь га досговіриісі'ь наданої інформації.

підпис ШБ

МДІ,
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Додаток 4
до Положення про застосування 
знижу вальних коефіцієнтів до 
граничних ставок аеропортових 
зборів, послуг з наземного 
обслуговування повітряних суден та 
пасажирського обслуговування в КЛ 
ХОР «Херсонські авіалінії»

РІШЕННЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖУВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НА 

ПОСЛУГИ З НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
НА ДОДАТКОВИЙ РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС

Найменування Авіакомпанії

Маршрут рейсу

Номер рейсу

Запланована дата початку виконання 
додаткових рейсів

Розклад виконання та період виконання 
додаткових рейсів

Тип ПС та максимальна злітна вата ПС, тон

Пасажиромісткїсгь ПС, пасажирів

Очікувана середня завантаженість рейсу, %

Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, без застосування знижувальних 
коефіцієнтів

Орієнтовна мінімальна ціна квитків на 
рейс, з урахуванням знижувальних 
коефіцієнті»

Знижувальний коефіцієнт на послуги з 
наземного обслуговування повітряних 
суден та строк його застосування
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