
Вокзал станції Черкаси 

 
18000, м. Черкаси, вул.Володимира Ложешнікова, 1 

Телефони: 

Довідкове бюро: (0472) 63-87-87  

Черговий по вокзалу:   ( 0472) 39-92-09     

Сервісний центр: ( 0472) 39-94-22     

Кімнати відпочинку: (0472) 39-94-76     

 

 
 

Черкаси — обласний центр України, значний промисловий, культурний та 

освітній осередок. Місто відоме з XIII століття і за час свого існування відіграло 

певну роль в історії всієї України. Черкаси були осередком 

формування Козаччини, мешканці міста брали безпосередню участь 

в Хмельниччині та Коліївщині. 

Черкаси розташовані на правому березі Кременчуцького водосховища, 

створеного у середній течії Дніпра. Адміністративно місто поділяється на 2 

міських райони — Придніпровський та Соснівський, до останнього також 

належить селище Оршанець. Населення міста — 285 тис. осіб. 

Сьогодні вокзал станції Черкаси обслуговуває на добу понад 2,3 тис. пас.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C


Залізничний вокзал  станції Черкаси  під час Великої Вітчизняної війни був     

повністю зруйнований. У 1945 р. було збудоване одноповерхове приміщення. У 

1968 р. проведено реконструкцію будівлі, у 1996 р.  –  реставрацію фасаду. У 

2008 р. проведено реконструкцію вокзалу та капітальний ремонт. 

 До вокзального комплексу Черкаси входять наступні будівлі та споруди: 

будівля вокзалу, пасажирські платформи, переходи через залізничні колії в 

одному рівні, під’їзні шляхи транспорту загального користування, багажне 

відділення. На першому поверсі розташовані зал очікування, довідкове бюро, 

черговий по вокзалу, сервісний центр, квиткові каси. Кімнати відпочинку 

розміщені на 2, 3 та 4 поверхах.  

 

 
 

                           

                                          Послуги, що надаються на вокзалі  

 

1. Камери схову Вартість послуги грн 

Зберігання речей, що не поміщаються в камерах схову 15,55 

Зберігання в автоматичних камерах зберігання 10,00 

Примусове відкриття автоматичних камер зберігання 9,00 



Зберігання понад встановлений термін в автоматичних 

камерах зберігання 
10,00 

2. Зали очікування  

перебування в залі очікування 2,60 

3. Кімнати тривалого  відпочинку  

Кімната підвищеного комфорту за 1 ліжко-місце за добу 148,00 

Двохмісна кімната за 1 ліжко-місце за добу 101,30 

Чотирьохсісна кімната за 1 ліжко-місце за пів доби 55,55 

Чотирьохсісна кімната за 1 ліжко-місце за добу 84,75 

Послуги користування душовою кабіною 18,00 

Користування мікрохвильовою піччю 5,95 

Користування холодильником 8,70 

Бронювання місць у кімнаті відпочинку 4,75 

4. Інші послуги  

Надання складної довідки 6,35 

Оголошення по вокзальному радіо на прохання пасажирів 6,10 

Користування телефоном міської АТС 2,75 

надання складної довідки друкованої 6,35 

Забезпечення друкованою довідкою (розкладом) 4,30 

Довідка по країнам СНД 6,35 

Зарядження мобільного телефону 2,95 

Попередній прийом "Експрес-пошти" 5,45 

Зберігання "Експрес-пошти" 5,45 



Оформлення та доставка "Експрес-пошти" до поїзда 9,0 

Зняття з поїзда забутих речей 17.95 

5.  Оформлення усіх видів проїзних документів у  касі 

сервісного центру 17.50 

 

Графік роботи квиткових кас 
 

Квиткова каса №10 – приміська.  

Графік роботи адаптовано під графік руху поїздів  в приміському сполученні. 

Квиткова каса №9  – працює цілодобово. Оформляє проїзні документи пасажирам 

пільгових категорій, а також оформляє проїзні та перевізні документи пасажирам усіх 

категорій приміського, прямого та місцевого сполучення, здійснює повернення платежів за 

невикористані проїзні/перевізні  документи. 

          Час роботи:  з 08:40 до 20:00 год., перерва  з 12:45 до 13:45 год.; 

                                 з 20:40  до 08:00 год., перерва  з 01:00 до 02:00 год.. 

Квиткова каса №8  – змішана. Оформляє проїзні документи пасажирам приміського, 

прямого та місцевого сполучення, здійснює повернення платежів за невикористані проїзні 

документи  

          Час роботи:  з 06:00  до 18:20 год., перерва  з 10:00 до 12:00 год. 

Квиткова каса №7  – змішана резервна. Оформляє проїзні документи пасажирам при 

збільшенні пасажиропотоку приміського, прямого та місцевого сполучення, здійснює 

повернення платежів за невикористані проїзні документи. 

          Час роботи:  з 08:00  до 19:20 год., перерва  з 13:30 до 14:30 год.. 

Квиткова каса №6  – змішана, спеціалізована. Оформляє проїзні документи 

пасажирам пільгових категорій, а також оформляє проїзні документи пасажирам усіх 

категорій приміського, прямого та місцевого сполучення, здійснює повернення платежів за 

невикористані проїзні документи. 

          Час роботи:  з 10:00  до 21:20 год., перерва  з 15:00 до 16:00 год.. 

Квиткова каса №5  – змішана, спеціалізована. Оформляє проїзні документи для 

організованих туристичних груп пасажирів, проїзні документи пасажирам приміського, 

прямого та місцевого сполучення, здійснює повернення платежів за невикористані проїзні 

документи. 

          Час роботи:  з 08:00  до 19:20 год., перерва  з 12:00 до 13:30 год..  

Квиткова каса №3 - Оформляє проїзні документи пасажирам прямого та місцевого 

сполучення, здійснює повернення платежів за невикористані проїзні документи. 

Використовується, як резервна каса при збільшенні пасажиропотоку. 

Час роботи: з 08:00 до 16:30 год., перерва  з 12:00 до 13:00 год. 

 Каса сервіс - центру. Оформляє проїзні документи пасажирам приміського, прямого 

та місцевого сполучення.  

Час роботи: з 08:00 д о 19:20 год., перерва  з 14:30 до 15:30 год. 

Всі квиткові каси здійснюють попередній продаж проїзних документів. 

 

 

 



 На вокзалі станції відкрилась квиткова каса з оформлення проїзних 

документів на автобуси, як по території України, так і за її межами. Дана 

послуга надасть можливість покращити якість обслуговування пасажирів, 

адже тепер планувати свою поїздку можливо залізничним транспортом з 

пересадкою  на автобус не відходячи від квиткової каси. 
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