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Regulation
on the procedure for applying the discount coefficients to the boundary
rates of airport charges levied at Odessa International Airport
(volume program)
1. Goals and objectives.
1.1. The goal of this Regulation is:
1.1.1. Creation of economic rationales for the efficient operation of the Airport,
taking into account the interests of the Airport and the air carriers.
1.2. The objectives of this Regulation are:
1.2.1. To determine the mechanism of applying the discount coefficients;
1.2.2. To increase the passenger traffic and the number of flights from/to the
Odessa International Airport;
1.2.3. To attract the new air carriers to the Odessa International Airport;
1.2.4. To expand the geography of flights from / to the Odessa International
Airport;
1.2.5. To encourage the airlines to carry out new scheduled flights from / to the
Odessa International Airport;
1.2.6. To increase the efficiency of the use of airport infrastructure.
2. The basic principles of the use of discount coefficients.
2.1. Legality means the application of discount coefficients to the boundary
rates of airport charges in accordance with the current legislation of Ukraine;
2.2. Transparency means the availability of information on the procedure for
applying the discount coefficients, the presence of clear and transparent criteria
for their application;
2.3. The absence of discrimination means the equal conditions for the Air
carriers performing similar air services at Odessa International Airport. Each
Airline has the right to apply discount coefficients to carry out New scheduled
flights to / from the Odessa International Airport;
2.4. Economic feasibility - the application of discount coefficients to the
boundary rates of the airport charges is carried out taking into account the
economic efficiency, which is defined as the excess of the Airport revenues that
are planned to be received when servicing the New scheduled passenger flight
(taking into account the discount coefficients applied to the boundary rates of
the airport charges) over the Airport running costs, resulting from servicing such
a flight.
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Положення
про порядок застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних
ставок аеропортових зборів, що стягуються в Міжнародному аеропорту
«Одеса»
(об’ємна програма)
1.
Мета та завдання.
1.1.
Метою цього Положення є:
1.1.1.
Створення економічних передумов для ефективної роботи Аеропорту з
урахуванням інтересів Аеропорту і авіаперевізників.
1.2.
Завданнями цього Положення є.
1.2.1.
Визначити механізм застосування знижувальних коефіцієнтів;
1.2.2.
Збільшити пасажиропотік та кількість авіарейсів з/д МА «Одеса»;
1.2.3.
Залучити нових авіаперевізників до МА «Одеса»;
1.2.4.
Розширити географію польотів з/до МА «Одеса»;
1.2.5.
Стимулювати авіаперевізників здійснювати нові регулярні рейси з/до
МА «Одеса»;
1.2.6.
Підвищити ефективність використання інфраструктури аеропорту.

2.
Основні принципи застосування знижувальних коефіцієнтів.
2.1.
Законність – означає застосування знижувальних коефіцієнтів до
граничних ставок аеропортових зборів відповідно до чинного законодавства
України;
2.2.
Прозорість – означає доступність інформації про порядок застосування
знижувальних коефіцієнтів, наявність чітких та прозорих критеріїв для їх
застосування;
2.3.
Відсутність дискримінації – означає однакові умови для
Авіаперевізників, які виконують аналогічні авіаперевезення в Міжнародному
аеропорту «Одеса». Право на застосування знижувальних коефіцієнтів має кожна
Авіакомпанія, яка бажає здійснювати Нові регулярні рейси з/до МА «Одеса»;
2.4.
Економічна доцільність – застосування знижувальних коефіцієнтів до
граничних ставок аеропортових зборів здійснюється з урахуванням економічної
ефективності, яка визначається як перевищення доходів Аеропорту, які планується
отримувати при обслуговуванні Нового регулярного пасажирського рейсу (з
урахуванням застосованих знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок
аеропортових зборів) над виробничими витратами Аеропорту, що виникають
внаслідок обслуговування такого рейсу.

3. Regulatory documents.
3.1. Order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine dated
April 14, 2008 N 433 “On the establishment of airport charges for servicing
aircrafts and passengers at airports of Ukraine and amending the order of the
Ministry of Transport dated July 06, 1999 N 352” (as amended).
3.2. ICAO Doc 9082. ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air
Navigation Services.

3.
Нормативні документи.
3.1.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 квітня 2008
року N 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних
суден і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до наказу Мінтрансу від
06.07.99 N 352» (із змінами та доповненнями)
3.2.
Doc 9082 ИКАО. «Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и
сборов за аэронавигационное обслуживание» (назва рос. мовою).

4. Definitions and abbreviations.
4.1. Airport is LLC “Odessa International Airport”;
4.2. Odessa International Airport is the Odessa International Airport, in which
there is a complex of facilities designed for the reception and departure of
aircrafts and maintenance of air traffic, having for this purpose an airfield,
terminals (air terminals), other ground facilities and the necessary equipment
and the corresponding personnel;
4.3. Order is the Order of the Ministry of Transport and Communications of
Ukraine dated April 14, 2008 No. 433 “About the establishment of airport
charges for servicing aircrafts and passengers at airports of Ukraine and
amending the order of the Ministry of Transport dated July 06, 1999 No. 352”
(as amended);
4.4. Airport charges is the airport charges, which the boundary rates are
approved by the Order and which include:
- charge for the passenger facilities at the airport (passenger service charge);
4.5. Air Carrier (and / or Airline) is a business entity that provides services
for the carriage of passengers, cargo or mail by air;
4.6. The airport system is all the airports that belong to the same city
(settlement) according to the IATA directory (IATA Coding, which electronic
version is posted on the IATA official website http://www.iata .org /
publications / Pages / code-search.aspx), as well as any airport, which is located
within a radius of 100 km from any of the airports mentioned at this point within
the same country.
4.7. Scheduled flight is a flight included in a series of flights related to the

4.
Визначення та скорочення.
4.1.
Аеропорт – ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»;
4.2.
МА «Одеса» - Міжнародний аеропорт «Одеса», в якому є комплекс
споруд, призначених для приймання, відправлення повітряних суден та
обслуговування повітряних перевезень, що має для цих цілей аеродром, термінали
(аеровокзали), інші наземні споруди та необхідне обладнання та відповідний
персона;
4.3.
Наказ - Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 квітня
2008 року N 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування
повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до наказу
Мінтрансу від 06.07.99 N 352» (Із змінами та доповненнями);
4.4.
Аеропортові збори – це аеропортові збори, гранична ставка яких
затверджена Наказом та які включають:
Збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі,;
4.5.
Авіаперевізник (та/або Авіакомпанія)– суб'єкт господарювання, що
надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом;
4.6.
Система аеропортів - всі аеропорти, які відносяться до одного й того ж
самого міста (населеного пункту) згідно з довідником ІАТА (IATA Coding
електронна версія якого розміщена на офіційному веб сайті ІАТА
http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx), а також будь-який аеропорт,
що розташовано у радіусі 100 км від будь- якого з вищезазначених в цьому пункті
аеропортів в межах одної країні.
4.7.
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

carriage of passengers, cargo and mail, which is available for general paid use
and is carried out according to the published timetable between the same two or
more points, regardless of the revenue load. Scheduled flights include the
additional flights of this series approved in the schedule, which are carried out
by the same Airline;
4.8. The new scheduled flight is a scheduled flight on the route that has not
been performed to / from the Airport by any Airline during the last 12
consecutive calendar months preceding the date of commencement of such a
flight.
A scheduled flight is considered to be a New scheduled flight if no more than 50
(fifty) Scheduled flights have been made in the corresponding IATA Season
before the start date of the New scheduled flight, which expired during the last
12 consecutive calendar months preceding the start date of the New scheduled
flight.
A change by the Airline of the airport within the System of the airports of the
same city is not considered to be a New scheduled flight.
Scheduled flights that are started on routes on which, within any period during
the 12 months preceding the date of such a scheduled flight, more than 10
charter flights were carried out on aircrafts with the take-off weight (MTOW) of
more than 50 tons during one IATA season are not considered to be the New
scheduled flights and the conditions of these Regulations are not applicable to
them.
4.9. The discount coefficients to the airport charges is the amount by which
the airport charges are reduced, and which is determined by multiplying the
amount of the discount coefficients by the amount of the boundary rates of the
airport charges.
4.10. Destination is the point specified in the ticket, where the transportation of
the passenger and his baggage ends;
4.11. Aircraft is the aircraft;
4.12. IATA season is the IATA summer season - the period from the last
Sunday of March to the last Saturday of October (inclusive); IATA winter
season is the period from the last Sunday of October to the last Saturday of
March (inclusive)

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 Авіаперевізником;
4.8.
Новий регулярний рейс – регулярний рейс, за напрямком (за
маршрутом) який не виконувався в/з Аеропорту будь-якою Авіакомпанією до
Аеропорту (Системи аеропортів) протягом останніх 12 послідовних календарних
місяців, які передують даті початку виконання такого рейсу.
Регулярний рейс вважається Новим регулярним рейсом, якщо до дати початку
виконання Нового регулярного рейсу було виконано не більше 50 (п’ятдесят)
Регулярних рейсів у відповідний Сезон ІАТА, що сплив протягом останніх 12
послідовних календарних місяців, які передують даті початку виконання Нового
регулярного рейсу.
Зміна Авіакомпанією аеропорту в межах Системи аеропортів одного міста не
вважається Новим регулярним рейсом. Регулярні рейси, які вводяться на
маршрутах, на яких, в перебігу будь-якого періоду протягом 12 місяців, що
передують даті виконання такого регулярного рейсу виконувалося понад 10
чартерних рейсів протягом одного сезону ІАТА на повітряних судах злітною
масою (MTOW) більше 50 тон, не вважаються Новими регулярними рейсами і
умови цього Положення на них не поширюються.
4.9.
Знижувальний коефіцієнт до Аеропортового збору – величина, на яку
здійснюються зменшення розміру Аеропортового збору, та яка визначається
шляхом множення розміру Знижувального коефіцієнту на розмір граничної ставки
Аеропортового збору.
4.10.
Місце призначення - пункт, зазначений у квитку, де закінчується
перевезення пасажира та його багажу;
4.11.
ПС – повітряне судно;
4.12.
Сезон IATA - літній сезон IATA - період з останньої неділі березня по
останню суботу жовтня (включно); зимовий сезон IATA - період з останньої неділі
жовтня по останню суботу березня (включно);

5. The procedure for applying the discount coefficients to the Airport
charges.

5.
Порядок
застосування
Аеропортового збору.

5.1. Discount coefficients for Airport charges are provided to the Airlines ready
to carry out the New scheduled flights to / from the Odessa International Airport
(including in the cases provided in paragraph 5.8 of this Regulation), at the
appropriate written request of the Airline, approved by the decision of the head
of the Airport.

5.1.
Знижувальні коефіцієнти до Аеропортового збору надаються
Авіакомпаніям, які бажають здійснювати Нові регулярні рейси з/до Міжнародного
аеропорту Одеса (в тому числі у випадках, передбачених п.5.8 даного Положення),,
за відповіднім письмовім клопотанням Авіакомпанії, затвердженим рішенням
керівника Аеропорту.
5.2.
При виконанні Нових регулярних рейсів Авіаперевізником до
Аеропортового збору для цих рейсів, застосовуються Знижувальні коефіцієнти в
наступних розмірах:

5.2. When performing the New scheduled flights by Air carriers, for these
flights the following discount coefficients to boundary rates of the Airport
charges are applied (Table 1):

Знижувального

Annual
number of the

Річний
Validity period of the discount coefficients
to the airport charges (year, since the first
New scheduled flight operation date) *

№
п/
п

passengers *

показник
відправлених

departing
Year 1

Year 2

Year 3

Year
4

Year
5

1

0 - 14999

0,2

0,5

0,8

-

-

2

15000 - 29999

0,2

0,2

0,5

0,8

-

3

30000 - 59999

0,2

0,2

0,2

0,5

0,8

4

60000 - 99999

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

5

100000+

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

* Year means a period of time within 12 months from the date of
commencement of the first New scheduled flight.
Note:
The amount of the discount coefficients in the first year of the New scheduled
flights is 0.2, regardless of the number of passengers sent by the Airline this
year. The amount of the discount coefficients for each of the following year, is
determined depending on the volume of passengers sent by the Airline in the

до

Таблиця 1

Table 1
No
s/p

коефіцієнту

Період застосування знижувального
коефіцієнта до граничних ставок
аеропортових зборів
(рік, з початку виконання першого Нового
регулярного рейсу)*

пасажирів *

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

1

0 - 14999

0,2

0,5

0,8

-

-

2

15000 - 29999

0,2

0,2

0,5

0,8

-

3

30000 - 59999

0,2

0,2

0,2

0,5

0,8

4

60000 - 99999

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

5

100000+

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

* Рік означає період часу протягом 12 місяців з дня початку виконання першого
Нового регулярного рейсу.
Примітка:
Розмір знижувального коефіцієнта протягом першого року виконання Нових
регулярних рейсів становить 0,2 незалежно від обсягів відправлених
Авіакомпанією пасажирів в цьому році. Розмір знижувального коефіцієнта на
кожен наступний рік,
визначається в залежності від обсягів пасажирів,
відправлених Авіакомпанією у попередньому році на всіх Нових регулярних

previous year by all New scheduled flights, performed by the airline, subject to
the performance of New scheduled flights on a year-round basis. In the event
that the Airline performs New scheduled flights on a seasonal basis (for less
than 9 (nine) calendar months in a row), the discount coefficients on line 1 (one)
of Table 1 are applied to such New scheduled flights, regardless of the annual
volume of passengers sent.
5.3. In order to apply the Discount coefficients to the Airport charges for a New
scheduled flight, the Airline makes a written application on the Letterhead paper
to the Airport for applying the Discount coefficients to the Airport charges in
the form given in Annex 1 to these Regulations. The written application of the
Airline for applying of discount coefficients, which contains incomplete
information on the New scheduled flight and / or which does not fall within the
criteria of the New scheduled flight, shall not be considered by the Airport,
which is reported to the Airline in writing.
5.4. The application of the discount coefficients to the Airport charges under the
terms of this Regulation is made out by concluding an Additional Agreement to
the IATA Standard Ground Handling Agreement (simplified procedure).
5.5. In case of violation by the Airline during the period of application of
discount coefficients to Airport charges of its obligations under the IATA
Standard Ground Handling Agreement (simplified procedure)
and / or annexes (additional agreements) thereto, or the presence of arrears for
the services provided by the Airport, the Airline loses the right to use Discount
coefficients to the Airport charges. The Airport shall inform the Airline in
writing 30 (thirty) calendar days before the cancellation of the terms on the
application of discount coefficients to the Airport charges. Non-receipt by the
Airline of such a written notice, provided that it is duly sent by the Airport (by
courier service, or by means of postal communication at the location of the
Airline or by e-mail, or by fax, specified in the IATA Standard Ground
Handling Agreement (simplified procedure)), doesn’t stop the refusal to apply
Discount coefficients to the Airport charges.
5.6. If two or more Airlines at the same time intend to carry out the New
scheduled flights in the same direction and submit a written request for the
application of Discount coefficients to the Airport charges, discount coefficients
to the airport charges are applied for those airlines:
5.6.1. Which became the first petitioner;
and
5.6.2. Which became the applicant, but with an earlier starting date for a New
scheduled flight if there are one or more petitions from other airlines.
and
5.6.3. Which became the applicant before the actual date of the first New
scheduled flight operation by another Airline, provided that it starts the New
scheduled flight within 30 (thirty) calendar days from the actual date of the first
New scheduled flight operation by another airline.
5.7. If the Airline does not start to perform New scheduled flights specified in
the corresponding written application within 30 (thirty) calendar days, starting
from the planned starting date of the New scheduled flight, such Airline loses
the right to apply discount coefficients to the airport charges, and the
corresponding Additional Agreement to the IATA Standard Ground Handling
Agreement (simplified procedure), made for the application of discount
coefficients to the airport charges on the terms of this Regulation becomes
invalid upon written notice of the Airport.
5.8 If the Airline to which the Discount coefficients are applied to the Airport
charges when performing a New scheduled flight within the meaning of this
Regulation, stops to operate on the respective declared direction (route) due to
its bankruptcy, revocation of operating permission (license) and other Airlines
intends to operate the flights on a suspended route as New scheduled flight, such
Air Carriers are entitled to receive the Discount coefficients to the Airport
charges subject to the procedure provided for in this Regulation.

6. Final provisions
6.1. This Regulation shall apply for the New scheduled flights with
commencement date from July 20, 2020.
6.2. In the event of any changes in the commercial and / or financial policy of
the Airport and / or in the event of changes in the current legislation of Ukraine,
the validity of this Regulation may be suspended or appropriate changes and
additions may be made to it.

рейсах, що виконувалися Авіакомпанією, за умови виконання Нових регулярних
рейсів на цілорічній основі. У разі виконання Авіакомпанією Нових регулярних
рейсів на сезонної основі (на протязі менш ніж 9(дев’ять) календарних місяців
поспіль),
до таких Нових регулярних рейсів застосовуються знижувальні
коефіцієнти за рядком 1 (один) Таблиці 1, в незалежності від річного обсягу
відправлених пасажирів.
5.3.
З метою застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового
збору на Новий регулярний рейс Авіакомпанія звертається з письмовим
клопотанням на офіційному бланку до Аеропорту про застосування Знижувальних
коефіцієнтів до Аеропортового збору згідно з формою, що наведена у Додатку 1 до
цього Положення. Письмове
клопотання Авіакомпанії про застосування
знижувальних коефіцієнтів, яке містить неповну інформацію щодо Нового
регулярного рейсу, та/або яке не підпадає під критерії Нового регулярного рейсу,
Аеропортом не розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово.
5.4.
Застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору на
умовах цього Положення оформлюється шляхом укладання Додаткової угоди до
Стандартної угоди ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура).
5.5.
У випадку порушення Авіакомпанією протягом періоду застосування
Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору своїх зобов`язань за
Стандартною угодою ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура)
та/або додатків (додаткових угод) до неї, або наявності простроченої
заборгованості за надані Аеропортом послуги, Авіакомпанія втрачає право на
застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору. Аеропорт
письмово повідомляє Авіакомпанію за 30 (тридцять) календарних днів до
скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового
збору. Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, що
воно направлене Аеропортом належним чином (кур’єрською службою, або
засобами поштового зв’язку за місцем знаходження Авіакомпанії, або електронною
поштою, або факсом, які наведені в Стандартній угоді ІАТА про наземне
обслуговування (спрощена процедура)), не зупиняє дію відмови в застосуванні
Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору.
5.6.
Якщо дві та більше Авіакомпаній одночасно мають намір виконувати
Нові регулярні рейсі на одному і тому ж напрямку та подають письмове
клопотання про застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору,
застосовуються Знижувальні коефіцієнтів до Аеропортового збору для
Авіакомпаній:
5.6.1.
Яка подала клопотання першою;
та
5.6.2.
Яка подала клопотання за наявності одного чи більше клопотання від
інших Авіакомпаній, але з більш ранньою стартовою датою початку виконання
Нового регулярного рейсу.
та
5.6.3.
Яка подала клопотання до фактичної дати виконання першого Нового
регулярного рейсу іншою Авіакомпанією при умові початку виконання Нового
регулярного рейсу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з фактичної дати
виконання першого Нового регулярного рейсу іншою Авіакомпанією.
5.7.
Якщо Авіакомпанія не розпочала виконувати Нові регулярні рейси, що
зазначені у відповідному письмовому клопотанні, протягом 30 (тридцяти)
календарних днів, починаючи із запланованої стартової дати початку виконання
Нового регулярного рейсу, Авіакомпанія втрачає право на застосування
Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортових зборів, а відповідна Додаткова угода
до Стандартної угоди ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура),
що укладена з метою застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового
збору на умовах цього Положення, втрачає силу на підставі письмового
повідомлення Аеропорту.
5.8.
Якщо Авіакомпанія, до якої застосовувались знижувальні коефіцієнти до
аеропортових зборів при виконанні нового регулярного рейсу в розумінні даного
Положення, припинила виконувати рейси за відповідним заявленим напрямком
(маршрутом) внаслідок свого банкрутства, відкликання дозвільних документів, що
надають право здійснення польотів (ліцензій), а інші Авіаперевізники, мають намір
виконувати рейси за припиненим напрямком (маршрутом), як новий регулярний
рейс, такі Авіаперевізники мають право на отримання Знижувального коефіцієнту
до Аеропортового збору за умови проходження процедури, передбаченої даним
Положенням.
Прикінцеві положення
6.1.
Це Положення застосовується
для Нових регулярних рейсів із
стартовою датою початку виконання з 20.07.2020 року.
6.2.
У випадку зміни комерційної та/або фінансової політики Аеропорту
та/або у випадку змін в чинному законодавстві України дія цього Положення може
бути припинена або до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення.
6.

Додаток 1
до Положення про порядок
застосування знижувальних
коефіцієнтів

Annex 1
To REGULATION
on Application of Discount Coefficients

APPLICATION
FOR THE APPLYING OF THE DISCOUNT COEFFICIENTS TO THE
BOUNDARY RATES OF AIRPORT CHARGES
FOR A NEW SCHEDULED FLIGHT

КЛОПОТАННЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖУВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДО
ГРАНИЧНИХ
СТАВОК АЕРОПОРТОВИХ ЗБОРІВ
НА НОВИЙ РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС

Airline Name

Найменування Авіакомпанії

Flight Route

Маршрут рейсу

Flight Number

Номер рейсу

The planned date of the first flight

Запланована дата виконання першого рейсу

Schedule and duration of the flight

Розклад виконання та період виконання рейсу

Number of scheduled flights (for the specified period)

Кількість планованих до виконання регулярний рейсів (за
зазначений період)
Тип ПС та максимальна злітна вага ПС, тон

Type of the aircraft and maximum take-off weight of the
aircraft, tone
Passenger capacity of the aircraft, passengers

Очікувана середня завантаженість рейсу, %

Expected average flight load,%
Approximate minimum price of tickets for the flight,
without the use of the discount coefficients
Approximate minimum price of tickets for the flight,
taking into account the discount coefficients *
* At forming the prices for the tickets the airline obliges to take into account the
discount coefficients to passenger charges and aviation security charges (for the
New scheduled flight).
The Airline is responsible for the accuracy of the information provided herein.
The Airline plans to perform the specified flight on a long-term basis.

Head of the airline
full name

Пасажиромісткість ПС, пасажирів

signature

Place of Seal

Орієнтовна мінімальна ціна квитків на рейс, без застосування
знижувальних коефіцієнтів
Орієнтовна мінімальна ціна квитків на рейс, з урахуванням
знижувальних коефіцієнтів*
* Авіакомпанія зобов’язується врахувати застосування Знижувальних коефіцієнтів
до збору за обслуговування пасажирів в аеровокзалі та збору за забезпечення
авіаційної безпеки (для Нового регулярного рейса) в ціні авіаквитка.
Авіакомпанія несе відповідальність за достовірність наданої інформації.
Авіакомпанія планує виконувати вказаний рейс на тривалій основі.

Керівник Авіакомпанії
ПІБ

підпис
м.п.

