
ТЕРМ. №61

ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ
000B4297-EFFF-BDED-0002 ПН:400758126555

ФН:3000309787
ЗН:ЗТ00000005
ФК:26783551

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

#156-Е2-0738788-0206

МПС ЦЕЙ ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОЇЗДУ 02.06.2021 09:01

Прізвище, Ім’я Ілинич Олег Поїзд 110 ЛБ НШ
Відправлення 2218300 ТЕРНОПІЛЬ Вагон 13 К ПКУЗ
Призначення 2208530 ХЕРСОН Місце 004 Повний

Дата/час відпр. 17.06.2021 18:47
Сервіс БІЛ

БЕЗ КОНДИЦІОНУВАННЯДата/час приб.  18.06.2021 11:42

ВАРТ=344,77ГРН(КВ.142,57+ПЛ.82,06+СП.41,67+ПДВ.57,42+СТР.0,22+КЗБ.20,83)
В Т.Ч. БІЛ-50,00 (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 являється 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

Перевіряйте дату, номер і час відправлення поїзда.
Поїздка пасажира починається зі станції, яка вказана в проїзному документі.

INFORMATION FOR PASSENGERS

Check the date, number and departure time of the train.
The trip begins with a station, which is indicated in the travel ticket.

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



ТЕРМ. №61

ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ
000B4297-EFFF-BDED-0003 ПН:400758126555

ФН:3000309787
ЗН:ЗТ00000005
ФК:26783552

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

#156-Е3-0738788-0206

МПС ЦЕЙ ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОЇЗДУ 02.06.2021 09:01

Прізвище, Ім’я Шевчишин Ілля Поїзд 110 ЛБ НШ
Відправлення 2218300 ТЕРНОПІЛЬ Вагон 13 К ПКУЗ
Призначення 2208530 ХЕРСОН Місце 003 Дитячий

Дата/час відпр. 17.06.2021 18:47
Сервіс БІЛ

БЕЗ КОНДИЦІОНУВАННЯДата/час приб.  18.06.2021 11:42

ВАРТ=277,34ГРН(КВ.106,93+ПЛ.61,54+СП.41,67+ПДВ.46,20+СТР.0,17+КЗБ.20,83)
В Т.Ч. БІЛ-50,00 (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 являється 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

Перевіряйте дату, номер і час відправлення поїзда.
Поїздка пасажира починається зі станції, яка вказана в проїзному документі.

INFORMATION FOR PASSENGERS

Check the date, number and departure time of the train.
The trip begins with a station, which is indicated in the travel ticket.

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



ТЕРМ. №61

ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ
000B4297-EFFF-BDED-0001 ПН:400758126555

ФН:3000309787
ЗН:ЗТ00000005
ФК:26783553

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

#156-Е1-0738788-0206

МПС ЦЕЙ ПОСАДОЧНИЙ ДОКУМЕНТ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОЇЗДУ 02.06.2021 09:01

Прізвище, Ім’я Ілинич Олена Поїзд 110 ЛБ НШ
Відправлення 2218300 ТЕРНОПІЛЬ Вагон 13 К ПКУЗ
Призначення 2208530 ХЕРСОН Місце 002 Повний

Дата/час відпр. 17.06.2021 18:47
Сервіс БІЛ

БЕЗ КОНДИЦІОНУВАННЯДата/час приб.  18.06.2021 11:42

ВАРТ=344,77ГРН(КВ.142,57+ПЛ.82,06+СП.41,67+ПДВ.57,42+СТР.0,22+КЗБ.20,83)
В Т.Ч. БІЛ-50,00 (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 являється 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

Перевіряйте дату, номер і час відправлення поїзда.
Поїздка пасажира починається зі станції, яка вказана в проїзному документі.

INFORMATION FOR PASSENGERS

Check the date, number and departure time of the train.
The trip begins with a station, which is indicated in the travel ticket.

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
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