
Завдання для дистанційного навчання з предмету «Організація роботи квиткових кас» 

для здобувачів освіти Дніпровського професійного залізничного ліцею за курсами: 

Група 11, 10  

Курс 1 

Тема: ОФОРМЛЕННЯ ПРОЇЗДУ ВІЙСЬКОВСЛУЖБОВЦІВ 

 

1. Вивчення теоретичної частини (Інструкція користувача АСК ПП УЗ, п. 18) 

 Загальні положення 

Оформлення військових проїзних документів у АСК ПП УЗ здійснюється у 

відповідності до Правил перевезень військових пасажирів, багажу та вантажобагажу 

залізничним транспортом. 

Особливість оформлення військових проїзних документів полягає в тому, що 

пасажир повинен пред'явити в касу військову вимогу за формою 1 (ВПД - військовий 

перевізний документ, що підтверджує його право на видачу військового проїзного 

документа. Військова вимога складається з корінця та власне вимоги. 

Військові проїзні документи оформлюються тільки для проїзду у 

внутрішньодержавному сполученні. Операції з військовими вимогами та військовими 

проїзними документами, які видані та оформлені в інших державах системою не 

повинні виконуватися. 

На військовій вимозі друкарським способом нанесена назва військового 

відомства, що здійснило видачу вимоги (Міністерство оборони або Управління 

прикордонних військ). Оформлення військових проїзних документів здійснюється 

тільки згідно з правильно заповненими у відповідному військовому відомстві 

військових вимог. Військова вимога повинна бути підписана відповідною посадовою 

особою та завірено гербовою печаткою військової частини. 

Військова вимога є документом, що дає право особі або особам, на яких ця 

вимога оформлена, здійснити поїздку за військовим проїзним документом згідно із 

зазначеним у цій вимозі маршрутом, у поїзді певної категорії та у вагоні певного 

типу. 



Відповідні військові відомства здійснюють сплату вартості військових проїзних 

документів (тариф, страховий збір, ПДВ, комісійний збір та додаткові послуги), які 

були оформлені на підставі військових вимог, виданих цими міністерствами. 

Оформлення військових проїзних документів здійснюється на бланках 

„Проїзний документ”. Військова вимога, на підставі якої здійснюється оформлення 

військового проїзного документа підлягає погашенню. Бланк „Проїзний документ” та 

погашена військова вимога видаються на руки пасажиру для здійснення поїздки, 

корінець військової вимоги залишається у касира. 

У АСК ПП УЗ використовуються коди військових відомств та пільг згідно  

Таблиця 18-1 - Коди військових відомств та шифри пільг 

Назва 

військового 

відомства 

Код 

військового 

відомства 

Шифр пільги  

при введенні 

запиту 

Назва 

відомства  

на проїзному 

документі 

Назва пільги  

на проїзному 

документі 

Міністерство 

оборони 

В1 ЛС, КС, ПС, 

ОС, О 

МО КШ, ЛШ, ОШ, 

ПШ, О 

Управління 

прикордонними 

військами 

В3 ЛС, КС, ПС, 

ОС, П, О 

ПВ КШ, ЛШ, ОШ, 

ПШ, П, О 

При оформленні військових проїзних документів в АСК ПП УЗ касир повинен 

виконувати такі вимоги: 

1)  перед оформленням військового проїзного документа автоматизованим 

способом спочатку здійснюється погашення військових вимог, потім - оформлення 

військових проїзних документів. При оформленні військових проїзних документів 

через ДТМ погашення військових вимог здійснюється за ручною технологією; 

2)  при оформленні військових проїзних документів у різні вагони, друк 

здійснюється на окремих бланках; 

3)  якщо у військовій вимозі вказані дорослі і діти, оформлення виконується в 

одному замовленні, але проїзні документи видаються окремо на дорослих і окремо на 

дітей; 



4)  у АСК ПП УЗ є можливість оформлення військових проїзних документів з 

перевищенням категорії поїздки, ніж зазначена у військовій вимозі. При оформленні 

замовлення згідно з військовою вимогою (ВПД) з перевищенням категорії поїздки: 

 військове відомство сплачує вартість квитка, плацкарти, ПДВ, страховий 

збір згідно з категорією поїздки, що вказана у військовій вимозі, а також вартість 

послуги оформлення, вартість доставки (якщо є) та вартість додаткових послуг; 

 пасажир сплачує готівкою різницю (доплату) між вартостями квитка, 

плацкарти, ПДВ та страхового збору згідно із замовленням та відповідними 

вартостями поїздки за наданим правом; 

5)  при оформленні військових проїзних документів зі зниженням категорії 

поїздки на проїзних документах зазначається тип вагона, у якому фактично виділено 

місто для поїздки. Військове відомство сплачує вартість проїзного документа згідно з 

фактичною вартістю поїздки; 

6)  у АСК ПП УЗ здійснюється оформлення військових проїзних документів 

повних, дитячих, групових; 

7)  при оформленні військових проїзних документів на зворотному боці корінця 

військової вимоги квитковий касир повинен проставити серію та номер бланка 

проїзного документа або документів, фактичну кількість пасажирів (окремо 

дорослих, окремо дітей), для яких були оформлені проїзні документи, загальну 

вартість та складові вартості (тарифні вартості квитка і плацкарти, ПДВ, страховий 

збір, комісійний збір, вартість додаткових послуг за оформлення проїзного 

документа), які сплачує військове відомство; ставить підпис та штамп каси; 

заповнений корінець ВПД залишається в касі для звіту. 

Погашення зіпсованих проїзних документів., повернення сум та 

місць з невикористаних військових проїзних документів 

Зіпсовані військові проїзні документи підлягають погашенню. При відмові 

пасажира від виданого проїзного документа та неможливості оформити новий 

проїзний документ згідно з вимогами пасажира, надрукований проїзний документ 

підлягає погашенню. На військовій вимозі касир вручну вказує КОМПОСТЕР 

ЗНЯТО, ставить підпис та штамп каси, після чого передає військову вимогу (ВПД) 



пасажиру. Суми за погашені військові проїзні документи не заносяться на рахунок 

відповідного військового відомства. 

Невикористані військові проїзні документи підлягають повному чи частковому 

поверненню. Суми платежів за невикористані військові проїзні документи (згідно з 

діючими правилами) при поверненні знімаються з рахунків відповідних військових 

відомств. Комісійні збори за повернення заносяться на рахунки відповідних 

військових відомств. Суми доплат за перевищення категорії поїздки, які були 

сплачені пасажиром готівкою підлягають виплаті згідно з діючими правилами. 

Пасажир, який здійснює поїздку, може зробити зупинку на шляху прямування. 

Оформлення військових проїзних документів у разі зупинки на шляху прямування 

виконується за встановленими порядком. При поновленні поїздки вартість усіх 

доплат здійснюється військовим пасажиром готівкою. 

Оформлення військових проїзних документів у АСК ПП УЗ здійснюється за 

видами робіт 10, 14, 15, 17; погашення - за видами робіт 25, 27; повернення – 20, 22; 

переоформлення - 23. 

 Друк військового проїзного документа 

Друк військового проїзного документа виконується в 2 етапи: 

1) погашення військової вимоги (ВПД); 

2) друк військового проїзного документа. 

У діалоговому вікні „Сформований військовий проїзний документ” [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] касир може відмовитися від друку проїзного 

документа (натиснувши клавішу F12) або натиснути F4 для здійснення друку. Після 

натиснення клавіші F4 відбувається автоматичний вихід бланка з принтеру з метою 

надання касиру можливості перевірити бланк документа і видається повідомлення 

про необхідність вставити військову вимогу і ще раз натиснути клавішу F4. На 

військовій вимозі друкується надпис ПОГАШЕНО і, через пропуск, - число, місяць, 

рік погашення вимоги (ВПД). 

Після погашення військової вимоги необхідно вставити в принтер бланк 

проїзного документа і натиснути клавішу F4. 
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 F4- ДРУК   F12 - АНУЛЮВАННЯ 

 

Погашена військова вимог пасажиру, а корінець військової вимоги залишається 

у касі продажу і по закінченні зміни передається разом з іншими звітними 

документами до ЦОП. 

Переоформлення , погашення та повернення військових проїзних документів , 

оформлених через диспетчерський термінал. 

При оформленні військових проїзних документів через ДТМ погашення 

військової вимоги здійснюється ручним способом безпосередньо у квитковій касі. 

Через ДТМ на „Допоміжному бланку” здійснюється друк відповідного 

„Контрольного бланку ДТМ”, інформацію з якого оператор передає квитковому 

касиру для оформлення військового проїзного документа за ручною технологією. 

 Оформлення військових проїзних документів 

Введення замовлень на оформлення військових проїзних документів 

здійснюється з діалогових вікон відповідних видів робіт. 

Поля ключів N, D, C, C, B, T, M, L,W заповнюються як при звичайних 

замовленнях. 

При введенні замовлень на оформлення військових проїзних документів касир 

повинен ввести параметри опису проїзного документа у рядку, що позначений 

ключем X. 

За необхідності оформлення тільки плацкарти (у випадку зупинки на шляху 

прямування з продовженням поїздки), касир повинен змінити ключ X на J. 

У рядку X (або J) касир зазначає такі реквізити (зліва направо): 



- перше поле – кількість осіб для яких оформлюється проїзний документ 

На одному бланку може бути оформлений проїзний документ для проїзду від 1 до 9 

осіб. 

При оформленні групових військових проїзних документів (Р17) на одному 

бланку може бути зазначена кількість осіб у вагоні даного типу; 

- друге поле -  дитячий проїзний документ, груповий проїзний документ 

У випадку на оформлення дитячого проїзного документа у цьому полі 

зазначається: 

1)  при оформленні проїзного документа на одну дитину - літера Д та число, 

місяць та рік народження дитини (наприклад 150399); 

2)  при оформлені проїзного документа на декількох дітей однієї вікової 

категорії – для дітей віком від 5 до 6 років – ДИТ1, для дітей віком від 6 до 

10 років – ДИТ2, для дітей віком від 10 до 14 років (при проїзді у 

внутрішньодержавному сполученні) – ДИТ3. Докладно про особливості 

оформлення дитячих проїзних документів викладено у розділі 20. 

3)  у випадку замовлення групового проїзного документа у цьому полі вказується літера Г; 

 - трете  поле - номер військової вимоги   

Номер зазначений у цьому полі буде друкуватися на бланку проїзного документа. У 

даному полі перед номером також може бути вказана серія документа; 

 - четверте   поле -  прізвище та ініціали пасажира  

У цьому полі зазначаються прізвище та ініціали пасажира, який буде здійснювати 

поїздку. Прізвище та ініціали можуть бути зазначені як російською, так і українською 

мовами. Між прізвищем та ініціалами обов'язково зазначається знак =.  

Наприклад : Калініченко=ТО, Петрыкин=ИА; 

- п'яте поле – кодова ознака військової вимоги, шифру військового 

відомства та назви пільги  

Поле рядка опису проїзного документа заповнюється при оформленні проїзних 

документів для військовослужбовців проїзд яких здійснюється за військовими 

вимогами.  

Кодові ознаки військових вимог наведені у Додатку А; 

- шосте поле - код держави, що надає пільгу 
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У відповідності до Таблиці 3-1 зазначається цифровий код держави, яка надає 

пільгу на проїзд зазначеної категорії пасажирів (завжди 22 - Україна); 

- сьоме та восьме поле – не заповнюються. 

Приклади заповнення ключа Х: 

X  1     Д150399       < 1234      ЛЮБИМОВ=ОП      >  В1КС  22__ ____  ____ 

X  1        ______  <  78925     ПЕТРОВ=КТ       > В3ПС  22  _____ ____               

X  20   Г    ______  < 23925     ПЕТРОВ=КТ        >  В1О   22  _____ ____               

 

При знаходженні курсору у полі коду військового відомства (або пільги) і 

натисненні клавіші F2 виводиться сервісна довідка про коди пільг і військових 

міністерств. 

При натисненні клавіші ENTER, у разі позитивного виконання запиту на екран 

пред'являється діалогове вікно „Сформований військовий проїзний документ”, яке 

складається з інформації про погашення військової вимоги та безпосередньо 

інформації військового проїзного документа. 

Переоформлення військових проїзних документів здійснюється тільки на 

військові проїзні документи одного і того ж міністерства. 

Якщо здійснюється переоформлення військових проїзних документів з 

перевищенням наданого права (оформлених з доплатою готівкою) і вартість заново 

оформленої доплати менша вартості старої доплати, то військовому пасажиру 

повертається різниця у вартості доплат. 

Якщо вартість доплати нового проїзного документа більша за вартість доплати 

„старого” проїзного документа, то з пасажира стягується різниця у вартості доплат. 

Переоформлення проїзних документів проводиться на ту кількість пасажирів, 

яка була в старому проїзному документі. Пасажиру видається новий військовий 

проїзний документ, військова вимога з відміткою про переоформлення та дубль 

бланка „Переоформлення”. Старий військовий проїзний документ і оригінал бланка 

„Переоформлення” залишаються у касі та прикладаються до звіту. 
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  Зупинка на шляху прямування 

У разі зупинки військовослужбовця на шляху прямування, для відновлення поїздки 

оформлюється плацкарта, що оплачується готівкою військовослужбовцем. Вартість 

плацкарти за непрослідувану відстань не повертається. 

Для відновлення дійсності квитка на військовому проїзному документі 

проставляється відмітка про зупинку військовослужбовця на шляху прямування та 

здійснюється компостування проїзного документа [Розділ 8.8]. 

  Кінцеві звіти 

У кінцевих звітах кас, що здійснювали квитково-касові операції з військовими 

проїзними або перевізними документами, суми за продані військові проїзні 

(перевізні) документи, які підлягають сплаті відповідним міністерством, та суми за 

повернені військові проїзні (перевізні) документи, які підлягають поверненню на 

рахунок відповідного міністерства, у кінцевих звітах квиткового касира не 

відображуються. Ці суми враховуються у звітах, що формуються на ІОЦ залізниці, по 

кожному міністерству. 

У кінцевих звітах касирів  відображується така інформація: 

1) -у „Кінцевому звіті по проїзним документам” у рядку ТАЛОНИ ВК - кількість 

військових вимог відображується кількість військових вимог, за якими були 

оформлені проїзні документи без врахування проїзних документів оформлених та 

погашених у межах поточного звіту, та без врахування проїзних документів 

оформлених у межах попереднього звіту, а погашених у межах поточного звіту. 

У разі, якщо за однією військовою вимогою здійснювалось оформлення декількох 

проїзних документів, а у запиті на оформлення військових проїзних документів був 

зазначений один і той же номер військової вимоги, то у кінцевому звіті у рядку ВК - 

кількість військових вимог буде врахована тільки одна вимога; 

2) - у „Кінцевому звіті по перевізним документам” у рядку ВК - кількість 

військових вимог відображується кількість військових вимог, за якими були 

оформлені перевізні документи без врахування перевізних документів оформлених та 

погашених у межах поточного звіту, та без врахування перевізних документів 

оформлених у межах попереднього звіту, а погашених у межах поточного звіту. 
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