
Як оформити Благодійний квиток на сайті tickets.ua
1. На сторінці вибору поїзда обрати Показати благодійні квитки - Ви отримаєте в

результатах пошуку поїздів лише ті, на які доступний Благодійний квиток:

2. На сторінці Вибору місць необхідно надати копію довідки ВПО через Дію -
кнопка “Надати довідку ВПО”.

3. Якщо Ви купуєте квиток через десктопну версію сайту tickets.ua - Вам
необхідно зчитати QR-код сканером кодів, який знаходиться у правому
верхньому куті головного екрана. І підтвердити передачу копії довідки ВПО у
Дії.



Для цього Вам спершу потрібно авторизуватися у застосунку Дія (у випадку,
якщо у Вас немає Дії  - завантажте  застосунок на Play Market або App Store у
Вашому мобільному пристрої і авторизуйтесь).

Якщо Ви користуєтеся мобільною версією сайту або мобільним
застосунком tickets.ua - після натискання кнопки “Надати довідку ВПО” Вас
автоматично перенаправить у застосунок Дія на Вашому мобільному пристрої
для підтвердження передачі копії довідки ВПО.

У разі виникнення помилки:

необхідно повторно перейти у застосунок Дія із сайту tickets.ua, натиснувши
на кнопку “Надати довідку ВПО”.

4. У застосунку Дія відкривається вікно “Запит на копії цифрових документів”,
де потрібно підтвердити передачу копії документа кнопкою “Підписати”. Для
підписання згоди на передачу даних, у Вас у застосунку Дія повинен бути
активований Дія.Підпис - ним ви підтверджуєте передачу копії документа.
Щоб активувати Дія.Підпис, вам знадобиться 1 хвилина та наявність хоча б
одного з цих документів у застосунку: паспорт громадянина України у вигляді
ID-картки, закордонний паспорт  або посвідка на тимчасове/постійне
проживання. Якщо у вас немає жодного з цих документів у застосунку - ви не
зможете активувати Дія.Підпис, а отже - й підтвердити передачу копії довідки
ВПО.



5. Далі  відбувається перехід до підтвердження Вашої особи у застосунку Дія
шляхом ведення коду Вашого Дія.Підпису

6. При успішному отриманні копії документа із реєстру, Вам необхідно
підтвердити її надсилання кнопкою “Надіслати через Дію”:

7. Успішне надсилання документів має супроводжуватися повідомленням -
“Документи відправлено”. Після цього Ви по замовчуванню перейдете на
головну сторінку застосунку Дія.

8. Для завершення купівлі Благодійних квитків - поверніться на сторінку
Вибору місць на сайті tickets.ua, його мобільній версії або ж у застосунку
tickets.ua. Успішна передача довідки ВПО буде супроводжуватися
повідомленням:

9. Після передачі копії довідки ВПО та вибору вагону та місця - Вам буде
доступна кнопка “Продовжити”:



10. На сторінці введення даних пасажира Вам необхідно заповнити дані, які
повинні відповідати даним особи, чию довідку ВПО Ви надавали через
застосунок Дія.

11. По замовчуванню до бронювання буде додано постіль, від якої можна
відмовитися, якщо у Вас не буде у ній потреби.

12. Наступним кроком буде перехід у особистий кабінет для здійснення оплати 1
грн за квиток. Нагадуємо - на оплату квитка у Вас буде 30 хвилин.

13. Після оплати Ви отримаєте Ваш квиток на електронну пошту, вказану при
здійсненні замовлення.

14. ВАЖЛИВО! Якщо ваша поїздка відміняється, поверніть, будь ласка, ваш
Благодійний квиток через особистий кабінет на сайті. Це дозволить іншим
потребуючим скористатись можливістю проїзду за 1 грн.


