ООО «Полекс экспресс»
г. Харьков, 61031, Украина
ул. Ромашкина, 1

тел.: +38 057 728-32-87
office@polex-express.com
www.polex-express.com

Почтовый адрес:
г. Харьков 61057, Украина,
ул. Пушкинская 33

Тарифи на обробку вантажів на СТЗ ТОВ «ПОЛЕКС ЕКСПРЕС» в Міжнародному
аеропорту Харків (HRK)
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Найменування послуги
Тарифи по обслуговуванню авіа вантажів:
Послуга з обробки вантажу:
- За кожен 1 кг. вантажу
Тарифи по обслуговуванню вантажів, що прибули
автотранспортом:
Послуга з обробки вантажу:
- За кожен 1 кг. вантажу
Зберігання вантажу загального призначення:
- Експортний вантаж загального призначення (плата за зберігання не
стягується)
- Імпортний вантаж загального призначення - зберігатися безкоштовно 2
дні, з моменту розміщення вантажу на складі. Так само звільняються від
плати за зберігання, вантажі загального призначення, якщо вони
розташовані на складі у вихідні та святкові дні.
Зберігання однієї партії вантажу вагою до 50 кг. включно (за одну добу):
Зберігання 1 кг парії вантажу, що прибув авіатранспортом, вагою більше 50
кг. :
Зберігання 1 кг парії вантажу, що прибув автотранспортом, вагою більше 50
кг. :
Зберігання однієї партії цінного вантажу вагою до 50 кг. включно (за одну
добу):
Зберігання 1 кг парії цінного вантажу вагою більше 50 кг .:
Зберігання однієї партії швидкопсувного вантажу вагою до 50 кг. включно
(за одну добу):
Зберігання 1 кг парії швидкопсувного вантажу вагою більше 50 кг .
Послуг із супроводу цінного вантажу .:
Пакування / перепакування вантажу (картонна упаковка), за 1 місце
Пакування / перепакування вантажу (дерев'яна упаковка), за 1 місце
Послуга з обробки супровідних документів:
- За кожну АWB (авіавантажну накладну) (імпорт)
Прискорена обробка партії вантажу (вантажу, який відноситься до категорії
швидкопсувного)
Послуга з обробки митних документів (імпорт/експорт)
Послуга з випуску AWB
Додаткові послуги:
Контрольне зважування на товарних вагах (за одну партію вантажу):
до 250 кг.
більше 250 кг.
Обробка негабаритного вантажу. Вантажні та розвантажувальні послуги
Маркування вантажу (за одне місце)
Пломбування вантажу (за одне місце)
Надання брокерські послуги
 Неповна доба зберігання вважається як повна

Вартість послуги,
грн., Без ПДВ

0,59

0,30

21,00
0,42
0,20
300,00
6,00
34,00
0,68
2250,00
56,00
Ціна договірна
124,93
420,00
500,00
540,00
Ціна договірна
85,00
170,00
Ціна договірна
3,00
7,00
Ціна договірна

