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Авіакомпаніѐ МАУ – це:

столиць і великих міст

сучасних літаків 
Boeing та Embraer

міст разом 
з авіакомпаніями-партнерами 

* Залежить від сезонності

4 800 рейсів на місяць*

країни



Флот МАУ вклячаю 42 авіалайнери:





Транзит через міжнародний
аеропорт «Бориспіль»



Міжнародні регулярні рейси, внутрішні та 

чартерні рейси МАУ обслуговуються в терміналі D 

міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Транзит через «Бориспіль»



з 18 вересня змінено щоденний розклад руху
автобуса: виконується додаткова зупинка на
ЖД вокзалі Вінниці за наступним графіком:

Рейс PS009 Київ - Вінницѐ
Виїзд з а/п Бориспіль: 20:25
ЖД вокзал Вінниця: 00:25
Виїзд в а/п Вінниця: 00:45
Прибуття в а/п Вінниця: 01:05

Рейс PS010   Вінницѐ - Київ
Виїзд з а/п Вінниця: 02:20
Прибуття на ЖД вокзал : 02:40
Виїзд з ЖД вокзалу: 03:00
Прибуття в а/п Бориспіль: 07:00 

Комбіновані рейси: автобус + літак



Кількість перевезених 
пасажирів МАУ

*Дані МАУ



Тарифи МАУ



стоимость RT рейса: ≈13-14тыс.дол.
стоимость 1 кресла: 100 дол.

Примеры тарифов. Boeing 737-300, кол-во мест: 135

Среднѐѐ загрузка 80%,  это 115 мест. 115 мест * 100 дол = 11500 дол за рейс

Результат: 11500 – 13500 = -2 000 дол.



стоимость RT рейса: ≈13-14тыс.дол.
стоимость 1 кресла: 100 дол.

Примеры тарифов. Boeing 737-300, кол-во мест: 135

45 мест 
по 150 дол.

45 мест 
по 100 дол.

45 мест 
по 50 дол.

Результат: 45*150 + 45*100 + 45*50 = 13 500 дол.   



Включено За додаткову плату Не дозволяється

ECONOMY LITE ECONOMY STANDART ECONOMY PREMIUM BUSINESS SAVER BUSINESS FLEX
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* 1 місце або 2 місця зареєстрованого багажу в залежності від напрямку. Будь ласка, ознайомтесь із правилами застосування тарифу для отримання повної інформації.
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Включено За додаткову плату Не дозволяється
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* 1 місце або 2 місця зареєстрованого багажу в залежності від напрямку. Будь ласка, ознайомтесь із правилами застосування тарифу для отримання повної інформації.
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Вибір місця – Econo-

my Premium (окрема кабіна
на Boeing-777, Boeing-767)

Посадковий 
талон в 
аеропорту 

Ручна поклажа 

Зареєстрований 
багаж

Харчування

Вибір місця –
кабіна Business 
(крісла-ліжка на Boeing-777)

Посадковий 
талон в 
аеропорту 

Доступ до 
бізнес-зали 

Пріоритетна 
реєстрація та 
посадка

Ручна поклажа 

Зареєстрований 
багаж

Харчування

Вибір місця –
кабіна Business 
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Додаткові послуги



Попереднє 
замовлення 
харчування

Вибір місця
на борту 

Супровід 
дітей

Додатковий 
багаж

Перевезення 
тварин



Апетитні страви з меню від шеф-кухаря 

Насолоджуйтеся улюбленими апетитними стравами та бездоганним першочерговим обслуговуванням на
борту.

Замовляйте все, що вам до вподоби, заздалегідь: не пізніше ніж за 24 години до вильоту з Києва і
щонайменше за 36 годин – на рейси з інших аеропортів або при виборі кошерного меню.

Попередню замовленнѐ харчуваннѐ



Котлета по-київськи Традиційна котлета по-київськи, картопляне пюре із зеленню, 

карамелізована бебі-морква і мак.

Печеня по-гуцульськи Підсмажена та тушкована зі сметаною яловичина

зі смаженою картоплею і запашною зеленню. 

Крученики Ніжні яловичі крученики, соус із білих грибів та смажена 

картопля.

Українські страви на рейсах МАУ



Self check-in – самостійна реєстрація пасажирів 

через Web, Mobile чи auto check-in від 14 днів. 

1. Web – flyuia.com

2. Mobile – додаток в AppStore чи Google Play

3. Auto Check-in – система реєструє пасажира 

автоматично за 12 годин або за 4 години для 

чартерних рейсів за умови, що вказані паспортні дані. 

Online check-in



Подбайте про те, щоб сидіти в літаку поруч з рідними, 
друзями, бізнес партнерами – бронюйте  вподобані 
місця заздалегідь.

Дозвольте собі більше комфорту, обравши місце з 
додатковим простором для ніг, або резервуйте 
улюблені крісла біля вікна чи біля проходу.

Наперед оплачене місце дозволить вам вже за 14 днів 
до вильоту за розкладом зареєструватися на рейс 
онлайн і отримати посадковий талон. 

Вибір місцѐ заздалегідь



*Будь-які додаткові речі чи аксесуари, як
наприклад, ноутбук, фотоапарат, товари “duty
free”, особисті документи, тощо, повинні бути
розміщені всередині ручної поклажі, що
дозволена до перевезення відповідно до норм,
встановлених правилами і умовами.

Понад норму безкоштовного перевезення ручної
поклажі, пасажир має право на перевезення одного
додаткового місця ручної поклажі вагою до 5 кг та
розмірами до 40х30х10см за 15 EUR.

Ручна поклажа і багаж



Послуга супроводу неповнолітніх

Якщо ваша дитина летить сама, ми подбаємо про неї на всіх 

етапах подорожі: на борту літака, в аеропортах вильоту, транзиту 

та прибуття. Ми простежимо, щоб ваша дитина була у безпеці, 

нагодована й доглянута.

• На міжнародних рейсах оформлення послуги супроводу 

обов’язкове для пасажирів від 5 до 16 років

• На рейсах в межах України послуга супроводу обов’язкова для 

пасажирів від 5 до 14 років

• До 5 років послуга не надається, від 16 до 17 років є опційною

• Послуга включає харчування і стандартні норми 

безкоштовного провозу багажу та ручної поклажі



Перевезеннѐ тварин

МАУ перевозить лише собак і котів

у салоні літака та як зареєстрований 

багаж. Тваринки можуть подорожувати 

лише у супроводі повнолітніх пасажирів 

за попереднім погодженням з МАУ.



Duty Free Americas 

Обирайте товари Duty Free на сайті 
заздалегідь та отримуйте їх на борту зі 
знижкою. Це дуже просто та зручно. 

Широкий вибір найкращих міжнародних 
товарів та брендів за вигідними цінами. 
Аксесуари, витончені парфуми, солодощі, 
косметика, вино, міцні алкогольні напої, 
подарунки для дітей або техніка.



Програми лоѐльності МАУ



ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ PANORAMA CLUB ТА 
ВМИКАЙТЕ СВОЇ ВИГОДИ!

• НАКОПИЧУЙТЕ милі на кожному етапі подорожі за: авіаперельоти та 
додаткові послуги МАУ*, прокат авто та послуги трансферу, 
проживання в готелях та апартаментах, покупки в онлайн-магазинах 
по всьому світу, придбання турів та розваг із сервісом планування 
подорожей та використання мобільного зв’язку за кордоном

• ВИТРАЧАЙТЕ милі разом зі своїми рідними та близькими на оплату 
авіаквитків МАУ!**

• ОТРИМУЙТЕ переваги та привілеї з картками Premium та Elite: 
додаткові послуги МАУ зі знижкою до 50%, перевезення 
додаткового багажу, реєстрація на стійці бізнес-класу, запрошення 
до бізнес-зали для власника картки та компаньйона, пріоритетна 
посадка у літак та пріоритетна видача багажу

Panorama Club

*За кожен 1 USD, витрачений на авіаквиток (тариф, не враховуючи збори), учасники Classic, Premium та Elite отримують 5, 7 та 10 миль відповідно.
**Використовуйте 100 миль на оплату кожного 1 USD вартості авіаквитка (тариф, не враховуючи збори).



Panorama Club
Рівні участі та привілеї



CLASSIC PREMIUM ELITE

Нарахування миль за кожен 1 USD, 
витрачений на авіаквиток МАУ
(тариф, не враховуючи збори)

5 миль 7 миль 10 миль

Нарахування миль за кожен 1 USD, 
витрачений на додаткові послуги МАУ 7 миль 7 миль 7 миль

Можливість скористатися милями 
«в кредит» -

До 10 000 миль
за 1 календарний рік

До 20 000 миль
за 1 календарний рік

Строк дії миль 36 місяців 36 місяців Необмежений

Panorama Club
Милі



CLASSIC PREMIUM ELITE

Попередній вибір місця в салоні економ-
класу з можливістю зареєструватися на рейс 
онлайн за 14 днів до вильоту

— Знижка 25% Безкоштовно

Попереднє замовлення харчування
(щонайменше за 24 години до вильоту з 
Києва, не пізніше ніж за 36 годин – на рейси 
з інших міст і для кошерного меню)

— Знижка 25% Знижка 50%

Підвищення класу обслуговування на стійці 
реєстрації в аеропорту – не раніше ніж 
за 4 години до вильоту

— Знижка 25% Знижка 50%

Можливість перевезення зареєстрованого 
багажу додатково до норми 1РС — +1 місце +2 місця

Реєстрація на стійці бізнес-класу, незалежно 
від класу обслуговування — Так Так

Panorama Club
Привілеї



CLASSIC PREMIUM ELITE

Запрошення до бізнес-зали —
Для власника картки та 
для 1-го компаньйона

Для власника картки
та для 1-го компаньйона

Пріоритетна посадка у літак — Так Так

Пріоритетна видача багажу — Так Так

Спеціальна умова отримання картки
Panorama Club високого рівня

—

Картка Premium
для 1-го компаньйона, 
за умови списання з 
рахунку власника 
основної картки 
Premium 20 000 миль

Картка Premium
для 1-го компаньйона
безкоштовно

Panorama Club
Привілеї



ВИГІДНІ БІЗНЕС ПОДОРОЖІ З PANORAMA CLUB CORPORATE

• РЕЄСТРУЙТЕ компанію у в Panorama Club CORPORATE!
• НАКОПИЧУЙТЕ милі на корпоративний рахунок кожного разу, коли 

співробітники компанії здійснюють переліт з МАУ.*
• ВИТРАЧАЙТЕ милі вже під час наступної подорожі, сплачуючи будь-

яку частину вартості авіаквитка.**

Бажаєте отримувати максимум вигоди?
Реєструйте компанію у Panorama Club CORPORATE та запрошуйте 
співробітників зареєструватися у Panorama Club. Літайте та 
накопичуйте милі за один переліт одразу на два рахунки без зайвих 
зусиль , просто вказуючи номера участі при бронюванні!

Panorama Club CORPORATE

*Заробляйте 5 миль за кожен 1 USD, витрачений на авіаквиток (тариф, не враховуючи збори) на всі власні регулярні та код-шерінгові рейси МАУ, придбані за будь-якими тарифами.
**Використовуйте 100 миль на оплату кожного 1 USD вартості авіаквитка  (тариф, не враховуючи збори)



1 червня 2019 року МАУ та Panorama Club запустили єдиний в 

Україні проект соціальної ініціативи в рамках програми 

лояльності авіакомпанії.

Учасники Panorama Club отримують можливість передавати 

свої милі на благодійність.

Милі використовуються на оформлення авіаквитків для:

• перевезення хворих дітей і супроводжуючих їх осіб на 

лікування та медичне обстеження за кордон;

• перевезення українських та іноземних медиків, задіяних у 

лікуванні й консультаціях.

Соціальна ініціатива «Під Крилом»



Руденко Андрій
Регіональний менеджер з продажу
Rudenko.Andrii@flyuia.com


