
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 





Посадочний документ

TEРM. №61

ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ
000B4472-1FF7-51D2-0001 ПН:400758126555 

ФН:3000309787 
ЗН:ЗТ00000005 
ФК:51466755

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 
м.Київ, вул.Єжи Ґедройця, буд.5

#868-Е1-2431697-2009

МПС ЦЕЙ ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОЇЗДУ 20.09.2022 10:39

Прізвище, Ім’я Лиманец Андрій Поїзд 085*ДБ ФІРМ НШ
Відправлення 2210700 ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ Вагон 12 К ПКУЗ
Призначення 2200200 ВІННИЦЯ Місце 018 Повний
Дата/час відпр. 23.09.2022 21:34

Сервіс БІЛ, НАП.1
Дата/час приб. 24.09.2022 10:50
ВАРТ=472,42ГРН(КВ.125,30+ПЛ.193,12+СП.50,00+ПДВ.78,68+СТР.0,32+КЗБ.25,00) 
В Т.Ч. БІЛ-50,00 НАП.1-10,00 (З ПДВ) 
#СТР.ВІД Н/В 6000НЕОП.МІН. ПрАТ СК"ІНТЕР-ПОЛІС", КИЇВ,ВОЛОДИМИРСЬКА,69, T0442874305 
ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ КИЇВСЬКИЙ

Цей Посадочний документ є підставою для проїзду без звернення у касу.
Посадочний документ є розрахунковим документом.
Посадка здійснюється за пред’явленням документа, який посвідчує особу.
У випадку роздруківки Посадочного документа у квитковій касі на бланку проїзного документа
встановленого зразка Посадочний документ втрачає чинність.
Повернення даного Посадочного документа можливе до відправлення поїзда.

Допоможіть зберегти природу – це в Ваших силах! Друкуйте Посадочний документ тільки у разі необхідності. Посадочний
документ може бути збережений на електронному носії (смартфоні, планшеті тощо) для пред'явлення провіднику поїзда при
посадці.

ВІДОМОСТІ ДЛЯ ПАСАЖИРА
Номер телефону гарячої лінії АТ «Укрзалізниця» «Якість та сервіс» 0 (800) 503-111 
Перевіряйте дату, номер і час відправлення поїзда. 
Поїздка пасажира починається зі станції, яка вказана в проїзному документі.

INFORMATION FOR PASSENGERS
Contact center "Quality and service": 0 (800) 503-111 
Check the date, number and departure time of the train. 
The trip begins with a station, which is indicated in the travel ticket.

ТИПИ ВАГОНІВ CARS TYPES УМОВНІ ПОЗНАЧКИ CONVENTIONS
Л - 2-місний, м'який 
М - люкс 1-місний, 

3-місний 
К - купейний 
П - плацкартний 
О - загальний 
С - сидячий

Л - two-seater, soft-seated 
М - deluxe single-seater, 

three-seater 
К - compartment 
П - couchette 
О - common 
С - sitting

тар - тариф 
стр - страховий збір 
кзб - комісійний збір 
посл - вартість дод.послуг 
пдв - податок на дод.вартість 
г, п - готівкою 
ч - за безготівк.розрахунком в касі 
і - розрахунок через Інтернет

тар - tariff 
стр - insurance fee 
кзб - commission fee 
посл - cost of additional services 
пдв - value added tax 
г, п - cash 
ч - cashless payment at the ticket office 
і - payment via Internet



Посадочний документ

TEРM. №61

ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ
000B4472-1FF7-51D2-0002 ПН:400758126555 

ФН:3000309787 
ЗН:ЗТ00000005 
ФК:51466756

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 
м.Київ, вул.Єжи Ґедройця, буд.5

#868-Е2-2431697-2009

МПС ЦЕЙ ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОЇЗДУ 20.09.2022 10:39

Прізвище, Ім’я Кирилюк Олександр Поїзд 085*ДБ ФІРМ НШ
Відправлення 2210700 ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ Вагон 12 К ПКУЗ
Призначення 2200200 ВІННИЦЯ Місце 020 Повний
Дата/час відпр. 23.09.2022 21:34

Сервіс БІЛ, НАП.1
Дата/час приб. 24.09.2022 10:50
ВАРТ=472,42ГРН(КВ.125,30+ПЛ.193,12+СП.50,00+ПДВ.78,68+СТР.0,32+КЗБ.25,00) 
В Т.Ч. БІЛ-50,00 НАП.1-10,00 (З ПДВ) 
#СТР.ВІД Н/В 6000НЕОП.МІН. ПрАТ СК"ІНТЕР-ПОЛІС", КИЇВ,ВОЛОДИМИРСЬКА,69, T0442874305 
ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ КИЇВСЬКИЙ

Цей Посадочний документ є підставою для проїзду без звернення у касу.
Посадочний документ є розрахунковим документом.
Посадка здійснюється за пред’явленням документа, який посвідчує особу.
У випадку роздруківки Посадочного документа у квитковій касі на бланку проїзного документа
встановленого зразка Посадочний документ втрачає чинність.
Повернення даного Посадочного документа можливе до відправлення поїзда.

Допоможіть зберегти природу – це в Ваших силах! Друкуйте Посадочний документ тільки у разі необхідності. Посадочний
документ може бути збережений на електронному носії (смартфоні, планшеті тощо) для пред'явлення провіднику поїзда при
посадці.

ВІДОМОСТІ ДЛЯ ПАСАЖИРА
Номер телефону гарячої лінії АТ «Укрзалізниця» «Якість та сервіс» 0 (800) 503-111 
Перевіряйте дату, номер і час відправлення поїзда. 
Поїздка пасажира починається зі станції, яка вказана в проїзному документі.

INFORMATION FOR PASSENGERS
Contact center "Quality and service": 0 (800) 503-111 
Check the date, number and departure time of the train. 
The trip begins with a station, which is indicated in the travel ticket.

ТИПИ ВАГОНІВ CARS TYPES УМОВНІ ПОЗНАЧКИ CONVENTIONS
Л - 2-місний, м'який 
М - люкс 1-місний, 

3-місний 
К - купейний 
П - плацкартний 
О - загальний 
С - сидячий

Л - two-seater, soft-seated 
М - deluxe single-seater, 

three-seater 
К - compartment 
П - couchette 
О - common 
С - sitting

тар - тариф 
стр - страховий збір 
кзб - комісійний збір 
посл - вартість дод.послуг 
пдв - податок на дод.вартість 
г, п - готівкою 
ч - за безготівк.розрахунком в касі 
і - розрахунок через Інтернет

тар - tariff 
стр - insurance fee 
кзб - commission fee 
посл - cost of additional services 
пдв - value added tax 
г, п - cash 
ч - cashless payment at the ticket office 
і - payment via Internet


