Прейскурант цін на послуги, що надаються Вантажним комплексом та Митним складом ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»
від 25.09.2017 р. (з доповненнями)
Екв. Долл. США *
№ з/п

Найменування послуг

Од. вим.

Ціна з ПДВ

1. Термінальне обслуговування вантажів загального призначення
1.1

за кожну AWB або CMR
грн
3.84
вантаж до 50 кг
грн
1.92
понад 50 кг*
грн/кг
0.04
*До вантажів, що потребують ручної переробки-подсортування, перекладки, а також до крупногабаритного вантажу
(1 місце понад 250 кг) підвищуючий коеффіцієнт: тариф х 1,5
1.2
Вантажу на власному ходу
за кожну AWB або CMR
грн
3.84
за кожний 1 кг вантажу
грн/кг
0.04
1.3
Прийом на склад об`єктів фауни
за 1 тварину
11.5
1.4
Зберігання експресс-відправлень та пошти на СТЗ
до 2 діб, включно
грн/добу
без оплати
2-5 діб, включно
грн/добу
01.08
6-10 діб, включно
грн/добу
1.54
понад 10 діб
грн/добу
1.92
2. Зберігання вантажів загального призначення (прибулих/відправлених ПС або автотранспортом)
2.1

2.2

Зберігання вантажу до 50 кг (крім спеціального)
до 5 діб, включно
6-10 діб, включно
понад 10 діб
Зберігання вантажу понад 50 кг (крім спеціального)
до 5 діб, включно
6-10 діб, включно
понад 10 діб

грн/добу
грн/добу
грн/добу

01.08
1.54
1.92

грн/кг/добу
грн/кг/добу
грн/кг/добу

0.02
0.03
0.04

2.3

Утримання на СТЗ об`єктів фауни

добу/тварина

11.5

При зберіганні вантажів загального призначення на відкритих майданчиках ВК (для крупногабаритних вантажів),
застосовується понижуючий коефіцієнт: тариф х 0,7
3. Терминальне обслуговування спеціальних вантажів
3.1

за кожну AWB або CMR
грн
7.69
вантаж до 50 кг
грн
3.11
понад 50 кг*
грн/кг
0.04
*До вантажів, що потребують ручної переробки-подсортування, перекладки, а також до крупногабаритного вантажу
(1 місце понад 250 кг) підвищуючий коеффіцієнт: тариф х 1,5
3.2
Вантажу на власному ходу
за кожну AWB або CMR
грн
7.69
за кожний 1 кг вантажу
грн/кг
0.04
4. Зберігання спеціальних вантажів (прибулих/відправлених ПС або автотранспортом)
4.1

4.2

4.3

4.4

Зберігання радіоактивного вантажу до 50 кг (категорія 7)
першу добу (день прильоту)
грн/добу
2 - 5 добу, включно
грн/добу
6-10 добу, включно
грн/добу
понад 10 діб
грн/добу
Зберігання радіоактивного вантажу понад 50 кг (категорія 7)
першу добу (день прильоту)
грн/кг/добу
2 - 5 добу, включно
грн/кг/добу
6-10 добу, включно
грн/кг/добу
понад 10 діб
грн/кг/добу
Зберігання небезпечного вантажу до 50 кг (крім 7 категорії)
до 5 діб, включно
грн/добу
6-10 діб, включно
грн/добу
понад 10 діб
грн/добу
Зберігання небезпечного вантажу понад 50 кг (крім 7 категорії)

без оплати
4.61
05.08
5.54
без оплати
0.08
0.08
0.09
3.84
5.71
6.23

4.5

4.6

до 5 діб, включно
грн/кг/добу
6-10 діб, включно
грн/кг/добу
понад 10 діб
грн/кг/добу
Зберігання швидкопсувного вантажу в холодильній камері (+5 С*) до 50 кг
до 5 діб, включно
грн/добу
6-10 діб, включно
грн/добу
понад 10 діб
грн/добу
Зберігання швидкопсувного вантажу в холодильній камері (+5 С*) понад 50 кг
до 5 діб, включно
грн/кг/добу
6-10 діб, включно
грн/кг/добу
понад 10 діб
грн/кг/добу

0.06
0.07
0.08
3.84
4.23
4.61
0.06
0.07
0.08

5. Додаткові послуги
5.1
5.2
5.3

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

Прискорена обробка вантажу по одній авіанакладній
Маркуванняа вантажу (поклейка, маркувальними
матеріалами авіакомпанії)
Повідомлення вантажоотримувача
міський телефон
мобільний телефон
електронною поштою
Прийом на склад об`єктів фауни, які не пропущено
через митний кордон України державними митними
органами України
Утримання на СТЗ об`єктів фауни
Контроль розвантаження/завантаження ПС, супровід
вантажу/почти, фотозвіт за запитом
вантажоотримувача/вантажовідправника
Зберігання цінних вантажів по одній AWB
Зберігання немитного вантажу

1 AWB

30.76

1 маркування

0.38

за 1 послугу
за 1 послугу
за 1 послугу

0.77
1.92
1.92

за 1 тварину

51.92

добу/тварина

41.53

за 1 рейс

23.07

добу
за 1 палет/1 м2/добу

46.14
0.77

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Прийом небезпечних вантажів до авіаперевезень
1 AWB
з оформленням Checklist
Завантаження/розвантаження автотраків на вантажному складі1 палет
Вантажне адміністрування
за 1 рейс
Надання автомобільних ваг
за 1 послугу
Забезпечення процедури передачі незапитанних/не
відправлених вантажів в режим знищення
(в тому числі транспортування без урахування
1 AWB
декларування вантажів, отримання дозвільних
документів та процедури знищення)
Перевезення вантажу вагою до 1,5 тон и об`ємом до 18 м3
по місту до 2 годин
за 1 послугу
по місту понад 2 годин
за 1 годину
по області
за 1 км
Послуги автокрана грузопод`ємністю 5 тон
до 1 години
за 1 послугу
понад 1 годину
за 1 годину

30.76

6.15
49.21
19.22

230.69

23.07
11.53
1.54
38.45
38.45

6. Зберігання автотранспорту

6.1

6.2

Зберігання автотранспорту на території ВК (з вантажом або без),
для митного оформлення с урахуваннім вантажопод`ємності
до 3,5 тн
1 авто/добу
до 3,5 тн з причепом
1 авто/добу
понад 3,5 тн
1 авто/добу
понад 3,5 тн з причепом
1 авто/добу
Зберігання вантажу (легковий автотранспорт) на
1 авто/добу
території ВК

11.28
14.10
16.92
22.56
3.60

7. Послуги Митного складу Вантажного комплексу
7.1 Розміщення товару на Митному складі Вантажного комплексу
7.1.2001
за 1 послугу
7.2 Видача товару з Митного складу Вантажного комплексу

грн

50

7.2.2001
за 1 послугу
грн
7.3 Зберігання товару на Митному складі Вантажного комплексу
7.3.2001
за 1 м2 на добу
грн/м2
7.4 Вивантаження, навантаження товару на Митному складі Вантажного комплексу
7.4.2001
з використанням навантажувача
грн/тн
7.4.2002
з використанням вантажників
грн/тн

50
1
12
12

Примітка:
1. За запитом надаються брокерсько-експедиторські послуги.
2. При обробці вантажів з питомою вагою менш ніж 170 кг/куб.м тарифна вага вантажу визначається з розрахунку 1 куб.м = 170 кг.
У випадку перевищення фактичної ваги вантажу над наведеною (питомою), сплата сборів здійснюється за принципом «найвищого показника».
3. Забезпечення митного, ідентифікаційного огляду за одним документом за участю фахівця ВК, оплачується додатково
з розрахунку: 135 грн/година / 5,24 екв.долл. США/година
4. ТОВ "Міжнародний Аеропорт "Одеса" має право в окремих випадках встановлювати індивідуальні тарифи за послуги,
що надаються ВК, відмінні від вищевказаних тарифів на договорних підставах.
5. Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
* Оплата послуг здійснюється в національній валюті України. Рахунок на передплату виставляється у гривні, перерахунок вартості послуг
в національну валюту України здійснюється по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

