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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ «ІНКАСАЦІЯ»  

Даний програмний продукт призначений для використання організаціями, фінансовими установами, 

відділеннями банків з метою формування супровідних документів при проведенні інкасації торгової виручки і/або 

надлишків.  

Система дає можливість створювати «Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями», 

відповідно до вимог Національного Банку України.  

Подвійний контроль введення даних не допускає виникнення помилок в сумі інкасації, даних про 

покупюрний склад, номеру сумки, в реквізитах організації тощо.  

Використовуючи меню «Історія», можна переглянути інформацію по створеним раніше супровідним 

документам, а також повторно сформувати їх і при необхідності роздрукувати.  

Також система дає можливість вести звітність і формувати документи по кільком підприємствам на одному 

робочому місці.  

ЗАПУСК ПРОГРАМИ «КЛІЄНТ ІНКАСАЦІЇ» 

Для того, щоб запустити програму прийому інкасації, необхідно двічі клікнути по ярлику програми, який 

знаходиться на робочому столі: 

 

У випадку відсутності ярлика запуск програми можна здійснити через меню Пуск → Всі програми → 

Инкасация. 

При першому запуску програми з’являється діалогове вікно, яке інформує про необхідність вказати шлях 

до бази даних програми:  
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Файл бази даних , що має назву Encash.mdf, міг бути збереженим у випадку уже встановлення програми 

раніше.  

Далі необхідно натиснути кнопку «ОК». Після чого відкриється Провідник: 

 

За допомогою Провідника можна знайти шлях до бази даних, після чого натиснути кнопку «Відкрити». В 

результаті підтягнуться раніше збережені реквізити. 

Якщо файл бази даних відсутній, або це перше встановлення програми, необхідно натиснути кнопку 

«Відкрити», а далі в наступному вікні підтвердити створення нового файлу бази даних: 

 

Далі буде запропоновано ввести реквізити вашої точки інкасації — клієнта чи відділення:  

 

Після натиснення кнопки «ОК» відкриється форма введення реквізитів клієнта/відділення:  
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ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ КЛІЄНТА  

Для заповнення даної форми необхідно ввести наступні дані:  

1. Реквізити банку: 

 

• Назва банку – назва банку, який здійснює перерахунок проінкасованих коштів;  

• Дебет рахунок № – номер рахунку, який вказується як дебет рахунку в супровідному документі. 

Уточнити даний номер рахунку можна в обслуговуючому банку. Для клієнтів тип рахунку  – 1005, для 

відділення Банку – 1007. Наприклад:  

o Формат "НБУ до 2019" — 10050322669; 

o Формат IBAN — UA363226690000000010050322669. 

 

2. Реквізити Клієнта: 

 

• Коротка назва клієнта – спрощена назва клієнта/відділення. Ця назва використовуватиметься для 

відображення в системі. 

• Назва клієнта – повна назва клієнта/відділення. Використовується для відображення в документах. 

• ЄДРПОУ– код по ЄДРПОУ чи ІПН(для ФОП) клієнта/відділення. 
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• Код точки інкасації – необов’язкове поле. Заповнюється у разі надання банком коду точки інкасації 

в реєстрах банку. Дозволяє ідентифікувати точку інкасації при відсутності номерів сумок. 

• Назва і адреса точки інкасації – назва і адреса точки інкасації, яка використовується для заповнення 

реквізиту «Від кого» у документі «Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями». 

Наприклад: Аптека №323, м. Київ, пр-т. Перемоги, 46. 

• Номер пломби – необов’язкове поле. Відтиск на пломбираторі, яким пломбується сумка. 

• Номер 2-ої пломби – заповнюється при використанні двох пломб на одній сумці. 

 

3. Реквізити служби інкасації: 

 

• Назва – назва служби інкасації, яка обслуговує точку. 

• Вид упакування цінностей – потрібно поставити галочку «Сумка» / «Сейф-пакет»/ «Сумка з біркою», 

в залежності від виду пакування, що використовується на точці для формування інкасації.  

 

4. Сумки — колонка «Номери сумок» (якщо вибраний Вид пакування цінностей «Сумка»). Необхідно 

вказати перелік сумок, закріплених за даною точкою інкасації (клієнтом/відділенням). Номери не повинні 

повторюватись. 

 

5. Реквізити для зарахування інкасації  в наступному форматі: 

• IBAN - галочка, що означає, що введений в даному рядку рахунок буде у форматі IBAN. 

• Номер рахунку IBAN – розрахунковий рахунок для зарахування коштів у форматі IBAN.  

• Номер рахунку– розрахунковий рахунок для зарахування коштів (не заповнюється для рахунків у 

форматі IBAN). Для клієнтів – 2600 (його аналог у форматі IBAN). Для відділення банку — рахунок  каси, 

що видає відділення — 1002 (його аналог у форматі IBAN); 

• МФО – код банку, в якому відкритий рахунок (не заповнюється для рахунку у форматі IBAN); 

• СКО – обов’язкове поле; символ касових оборотів за замовчуванням, із зазначенням якого необхідно 

зарахувати кошти (обирається зі списку доступних символів); 

• Назва банку – обов’язкове поле; назва банку, в якому відкрито рахунок; 

• * – галочка в цій колонці означає, що вказаний рахунок буде використовуватись за замовчуванням 

(автоматично проставляється в якості розрахункового, при формування нового супровідного 

документу). 

Порядок заповнення рахунків залежить від формату рахунку, а саме:  

Для внесення рахунків у форматі "НБУ до 2019", необхідно заповнити наступні поля: 

o Номер рахунку; 

o МФО; 

o Назва банку; 

o СКО; 

o *. 

• Для внесення рахунків у форматі IBAN, необхідно заповнити наступні поля: 

o IBAN; 

o Номер рахунку IBAN. Символи "UA" заповнюються автоматично; 

o Назва банку; 

o СКО; 

o *. 

ПРИМІТКА 1. При заповненні номерів рахунків, що використовуються, в одному рядку вказується один рахунок, 

незалежно від формату. Якщо використовується декілька рахунків, то вони заповнюються в різних рядках.   
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ПРИМІТКА 2. Введений рахунок не можливо редагувати. Якщо необхідно вказати новий рахунок, заповніть 

реквізити в наступному пустому рядку таблиці і проставте відмітку про використанні його за замовчуванням 

(колонка «*»).  

 

При збереженні рахунків системою проводиться валідація коректності рахунку в залежності від формату:  

• Для внесення рахунків у форматі "НБУ до 2019" валідуються наступні параметри рахунку:  

o Довжина номеру рахунку; 

o Відповідність номеру рахунку і МФО — перевіряється контрольна сума. При наявній помилці в 

контрольній сумі виникає повідомлення: 

 

• Для внесення рахунків у форматі "IBAN" валідуються наступні параметри рахунку: 

o Довжина номеру рахунку (29 сим.); 

o Контрольний ключ IBAN (3 і 4 символи). 
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При виявлені помилок виникає повідомлення: 

При необхідності, зверніться до вашого бухгалтера для уточнення номера рахунку. 

Після введення всіх реквізитів, необхідно натиснути кнопку «Зберегти», реквізити зберігаються в базу 

даних. Якщо проставити галочку навпроти поля «За замовчуванням» – даний клієнт буде використовуватись за 

замовчуванням (автоматично вибирається при вході в систему).  

 

Система проводить перевірку заповнення полей. Якщо не всі обов’язкові поля заповнені, система не 

дозволить закрити вікно і зберегти введені дані.  

При корректному вводі даних, після натиснення кнопки «Зберегти» реквізити зберігаються в базу даних і 

з’являється форма аутентифікації користувача: 

 

Для введення реквізитів ще одного клієнта/відділення необхідно вибрати пункт <Створити нового 

клієнта> і повторити всі кроки щодо заповнення полей в меню «Реквізити клієнта». 

Якщо модуль «Автокасса» використовуються для формування документів по сумкам, більше ніж одного 

клієнта/відділення, в полі «Клієнт» необхідно вибрати з випадаючого списку його коротке ім’я. 

Після цього необхідно натиснути кнопку «ОК». Відкриється головна форма модулю: 
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СТВОРЕННЯ СУПРОВІДНОГО КАСОВОГО ОРДЕРУ  

Для створення нового супровідного документу необхідно вибрати пункт меню «Сумка».  

Нова (гривня) – створення сумки по гривні; 

Нова (валюта) – створення валютної сумки. 

 

 

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ПО СУМЦІ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ВАЛЮТОЮ (ГРИВНЯ) 
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• Після вибору пункту меню «Нова (гривня)» відобразиться наступна форма: 

 

 

Необхідно ввести наступні дані: 

1. Основні параметри сумки: 

• Дата інкасації. За замовчуванням система підтягує поточний день; 

• Номер сумки — необхідно вибрати зі списку доступних сумок, заданих в реквізитах клієнта, шляхом 

натиснення на запис з необхідним номером; 

• Номер пломби (в т.ч. номер 2-ої пломби). За замовчуванням система підтягує значення із 

налаштувань реквізитів клієнта. 

2. Інформація про вкладену готівку в покупюрному розрізі. Для цього, в правій частині екрану навпроти 

значень номіналу купюр необхідно ввести в колонці «Кількість» кількість аркушів даного номіналу. 

Система автоматично розрахує і покаже загальну суму по номіналу в стовпці «Сума» (в правій частині 

екрану) і розрахує загальну суму по сумці в лівій частині екрану навпроти назви і коду валюти. В гривневій 

сумці в полі валюта відобразиться «Гривня України (980 UAH). 

3. Параметри для зарахування. Після вводу даних по сумі, що здаватиметься, користувач може вибрати із 

списку доступних розрахунковий рахунок і СКО для даної сумки. За замовчуванням, система 

відображатиме рахунок, вказаний в реквізитах клієнта з відповідною відміткою (*). 
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• Якщо загальну суму необхідно розбити на кілька рахунків і/або СКО, користувачу потрібно натиснути 

кнопку «Розбити суму». В нижньому кутку форми відкриється таблиця, яка відображатиме  розподіл суми 

інкасації по розрахунковим рахункам/СКО, і повідомлення «Введіть суми для зарахування на інший 

розрахунковий рахунок і СКО». В цій таблиці необхідно по черзі ввести суму в колонці «Сума» і номер 

рахунку в колонці «Розрахунковий рахунок», на який має надійти безготівкове зарахування, а в колонці 

СКО вибрати необхідний тип касової операції.  



 

Модуль "ІНКАСАЦІЯ" для клієнтів і відділень банку 

Інструкція користувача 

 

  Версія: 2 

20.06.2022 

 

 

Ст. 12 із 26 

 

• Система звіряє введені суми в розрізі розрахункових рахунків/СКО із загальною сумою і не дозволяє 

завершити формування відомості, якщо загальна сума не співпала із сумою по різним рахункам і СКО. При 

наявності відхилення, система видає користувачу повідомлення «Не співпадають суми по сумці і розбиттю 

на рахунки (СКО)» і виділяє загальну суму червоним кольором. 

• При коректному введенні всіх необхідних даних, необхідно натиснути кнопку «Контрольне введення»: 
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• У вікні «Контрольне введення» користувач має повторно ввести номер сумки, загальну суму інкасації по 

даній сумці і ПІБ співробітника, який сформував сумку. Якщо користувачу необхідно повернутися до 

форми формування сумки, необхідно натиснути кнопку «Назад». Кнопка «Збереження та друк» 

залишиться неактивною до тих пір, доки користувач успішно не пройде контрольне введення. 

 
• Після успішного введення всіх даних у вікні «Контрольне введення» на формі стане активною кнопка 

«Збереження і друк». При натисненні даної кнопки, інформація по формуванню цієї сумки збережеться в 

історії, та відкриється форма супровідного документу: 
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Для виведення на друк необхідно натиснути кнопку — . 

Якщо необхідно внести певні коригування, користувач натискає кнопку «Назад» на формі «Контрольного 

введення» і редагує дані. У випадку, якщо сумка створена правильно, натискає кнопку «Закрити».  

Для введення даних по наступній сумці з готівкою в гривні, необхідно повторити всі дії, що описані в 

даному розділі. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПРИ ІНКАСАЦІЇ  В УПАКОВЦІ «СЕЙФ-ПАКЕТ»  

Для того, щоб оформити інкасацію в упаковці «Сейф-пакет», необхідно вказати дану інформацію в 

налаштуваннях. Якщо заповнення форми з реквізитами відбувається вперше, то потрібно у пункті «Вид пакування 

цінностей» виділити галочкою пункт «Сейф-пакет». Якщо в процесі інкасацій з’явилась необхідність змінити вид 

упаковки готівки, необхідно перейти в розділ «Налаштування» - далі «Клієнт», обрати потрібний вид пакування 

цінностей і натиснути кнопку «Зберегти». 
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При оформленні інкасації в упаковці «Сейф-пакет» номер даного пакету вводиться вручну: 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПРИ ІНКАСАЦІЇ  В УПАКОВЦІ «СУМКА З БІРКОЮ»  

 Для того, щоб оформити інкасацію в упаковці «Сумка з біркою», необхідно вказати дану інформацію в 

налаштуваннях. Якщо заповнення форми з реквізитами відбувається вперше, то потрібно у пункті «Вид пакування 

цінностей» виділити галочкою пункт «Сумка з біркою». Якщо в процесі інкасацій з’явилась необхідність змінити 

вид упаковки готівки, необхідно перейти в розділ «Налаштування» - далі «Клієнт», обрати потрібний вид 

пакування цінностей і натиснути кнопку «Зберегти». 

При оформленні інкасації в упаковці «Сумка з біркою», номер даної бірки вводиться вручну: 
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ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ПО ВАЛЮТНІЙ СУМЦІ  

Для створення супровідного документу з валютою необхідно попередньо заповнити обмінний курс НБУ 

даної валюти на дату інкасації. Дана дія виконується в меню Налаштування − Валюти: 
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Необхідно вказати курс валюти, яку необхідно здати, в стовпці «Курс НБУ» і натиснути кнопку «Закрити». 

Для створення нового документу з іноземною валютою, необхідно вибрати пункт меню Сумка/Нова 

(валюта) – створення валютної сумки. 

 

Після вибору пункту меню «Нова (валюта)» відкриється наступна форма: 
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Система за замовчуванням відобразить перелік всіх іноземних валют, які були відмічені «Відображати» в 

меню Налаштування/Валюти. 

У поданій вище формі, по кожній валюті в сумці необхідно ввести наступні дані: 

1. Основні параметри сумки: 

• Дата інкасації. За замовчуванням система підтягує поточний день; 

• Номер сумки — необхідно вибрати зі списку доступних сумок, заданих в реквізитах клієнта (або ввести 

номер вручну, якщо здається сумка з біркою або сейф-пакет); 

• Номер пломби (в т.ч. номер 2-ої пломби), якщо вони використовуються при упаковці. За 

замовчуванням система виставляє в якості номера відповідне значення з налаштувань реквізитів клієнта. 

2. Курс валют НБУ, на момент створення сумки:  

 

Система автоматично визначає суми еквівалента валютних сумок в розрізі кожної валюти і загалом по 

сумці.  
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3. Інформація про вкладену готівку в покупюрному розрізі валют. Для цього в правій частині екрану 

проти значень номіналу купюр необхідно проставити в колонці «Кількість» кількість аркушів даного 

номіналу. При цьому система автоматично розрахує і відобразить загальну суму по номіналу в стовпці 

«Сума» (в правій частині екрану) і розрахує загальну суму по сумці в лівій частині екрану навпроти назви 

і коду валюти. 

4. Параметри для зарахування. Після введення покупюрної інформації, користувач може вказати 

розрахунковий рахунок і СКО для даної валюти. 

 

При коректному введенні всіх необхідних даних, користувач натискає кнопку «Контрольне введення» і 

переходить до перевірки ручного введення:  
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• У вікні «Контрольне введення» користувач повинен повторно ввести номер сумки, загальну суму інкасації 

по даній сумці в розрізі валют і ПІБ працівника, який сформував сумку. Якщо користувачу необхідно 

повернутись до форми формування сумки, необхідно натиснути кнопку «Назад». Кнопка «Збереження і 

друк» залишиться неактивною до тих пір, поки користувач не закінчить (успішно) контрольне введення. 

• Після успішного введення всіх даних на формі стане доступна кнопка «Збереження і друк». При натисненні 

дано кнопки інформація по формуванню даної сумки збережуться в історію і відкриється форма 

супровідного ордеру: 
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Для виводу на друк необхідно натиснути кнопку — . 

Якщо необхідно внести певне корегування, користувач натискає кнопку «Назад» на формі «Контрольного 

введення» і корегує дані. У випадку, якщо сумка створена правильно, натиснути кнопку «Закрити».  

Для введення даних по наступній сумці з готівкою у валюті, необхідно повторити всі дії, описані в даному 

розділі. 

 

ІСТОРІЯ 

Для переходу до історії інкасації необхідно вибрати пункт меню «Історія». 

 

Відкриється наступна форма:  
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Користувач може переглянути раніше сформовані супровідні документи, обравши період інкасації і 

наявність в сумці гривні/валюти. Після вибору параметрів необхідно натиснути кнопку «Пошук».  

На екрані відкриється перелік створених сумок, відповідно до вибраних параметрів: 

 

Для формування супровідного документу по будь-якій сумці необхідно вибрати її в списку і натиснути 

кнопку «Перегляд документу» або викликати звіт подвійним кліком миші по даній сумці. 
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Даний звіт можна роздрукувати, натиснувши кнопку — . 

 Після закриття супровідного документу можна внести наступні параметри для відбору сумок, або закрити 

форму історії, натиснувши кнопку «Закрити». 

 

 

НАЛАШТУВАННЯ 

Для входу в режим редагування налаштувань модулю необхідно вибрати пункт меню «Налаштування». 

Якщо наступні підменю: 

• «Клієнт» - зміна реквізитів клієнта інкасації; 

• «Валюти» - налаштування довідника валют; 

• «Звіти» - налаштування формату друку супровідного документу; 

• Мова програми – вибір мови додатку. 
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НАЛАШТУВАННЯ  РЕКВІЗИТІВ КЛІЄНТА ІНКАСАЦІЇ  

Для переходу до налаштувань реквізитів необхідно вибрати пункт меню «Налаштування» → «Клієнт».  

Відкриється форма редагування внесених даних клієнта: 

 

 Після внесення всіх виправлень необхідно натиснути кнопку «Зберегти». 

 

НАЛАШТУВАННЯ ДОВІДНИКА  ВАЛЮТ  

Для переходу до налаштувань валют необхідно вибрати пункт меню «Налаштування» → «Валюти».  

Відкриється наступна форма: 
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В списку відображатиметься інформація про валюти, з якими працює система: 

• Валюта – назва валюти (недоступне для редагування). 

• Цифровий, символьний код – код валюти (недоступне для редагування). 

• Курс НБУ – курс валюти НБУ на день інкасації (доступне користувачу для редагування). 

• Відображати – примітка про відображення конкретної валюти на головній  формі при створенні валютної 

сумки (доступне користувачу для редагування). 

Користувач має можливість ввести курс валют на сьогоднішній день по кожній валюті, що 

використовується, для вирахування суми еквівалента валютних сумок. 

Після внесення коригувань користувач натискає кнопку «Закрити».  

 

НАЛАШТУВАННЯ  ФОРМАТУ ЗВІТІВ  

Модуль «Інкасація» передбачає можливість друку супровідних документів в 2-х форматах, в залежності 

від обраного типу принтеру: 

• Лазерний принтер; 

• Чековий принтер. 

Для того, щоб вибрати тип принтера, необхідно вибрати пункт меню «Налаштування» → «Звіти».  

 

У формі, що відкрилась, потрібно вибрати «Тип принтеру», із наступних позицій: 
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• Лазерний принтер (за замовчуванням); 

• Чековий принтер (з відповідною шириною стрічки). 

 

Для збереження змін потрібно натиснути кнопку «Закрити». 

 

 


