
Вокзал станції Олександрія 
 

28000, провул. Привокзальний, 12а, м. Олександія, Кіровоградська обл., 

 

Телефони: 

начальник вокзалу (05235) 7-41-87 

 

 
 

Місто розташоване на сході області, на відстані 75 км на північний схід від 

Кіровограда. Південною околицею міста проходить автошлях (Брест — Махачкала). Із 

півночі до нього примикає (Полтава — Слобозія). Олександрією протікають дві річки 

Інгулець та Березівка, Березівка впадає в Інгулець на території міста. 

У 2003 р., під час будівництва швидкісної траси “Київ- Дніпропетровськ”, виконано 

повну реконструкцію вокзалу ст. Олександрія. 

Вокзал ст. Олександрія по своєму розташуванню та характеру роботи є вокзалом 

берегового типу, а по об’єму роботи відноситься до 3 класу. Головне завдання 

функціонування вокзалу - якісне та культурне обслуговування пасажирів, оформлення 

проїзних документів в прямому, місцевому і приміському сполученні, надання широкого 

спектру послуг пасажирам. 

Вокзал ст. Олександрія розташований у центральній східній частині міста Олександрії 

Кіровоградської області, та є складовою частиною станції Олександрія виробничого 

підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних перевезень» Одеської регіональної філії. 



 
Вокзал ст. Олександрія являє собою сукупність будівель та споруд, та включає в себе 

безпосередньо будівлю вокзалу. 1 перонний туалет (безкоштовний), перон. 1 острівна 

платформа, пішохідний міст. Обслуговує пасажирів, які прибувають з напрямків: прямого 

напрямку із Знам'янки і Кременчук на П'ятихатки. в непарному напрямку з П'ятихаток на 

Знам'янку і Кременчук, а також місцевих пасажирів. 

На вокзалі працює 1 зал очікування транзитних пасажирів на ЗО місць 

(безкоштовний). Для обслуговування пасажирів на вокзалі Олександрія працюють 2 квиткові 

каси та сервіс-центр. який розташований на привокзальній площі, під час масових літніх 

перевезень працює додаткова каса №3. У безкоштовному залі очікування розташована 1 лава 

на 4 місця для сидіння осіб з обмеженими фізичними можливостями, яка позначена 

відповідним покажчиком. 

Для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на території вокзалу 

облаштовано пандуси та позначено маршрути руху; встановлено кнопку виклику при вході 

до вокзалу, в наявності [піктограми та інформаційні покажчики. 

 

 
 



Найменування послуг, що надаються на вокзалі ст. Олександрія: 

 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

1 
Зняття речей пасажира, який відстав від 

поїзда 

2 Надання письмової  довідки  

3 
Надання письмової довідки по місту та 

області  

4 Надання усної довідки по місту та області  

5 
Надання усної довідки по країнам 

колишнього СНД та міждержавної  

6 
Зберігання речей та багажу у стаціонарній 

камері схову 

7 Надання оголошення по радіо  

8 
Обслуговування пасажирів у «Сервіс-

центрі»  

9 Відправка телеграми  

10 

Продаж (бронювання) квитків на 

пасажирські перевезення у транспортному 

засобі (автобусним маршрутом), 

квитковим касиром 

 

Режим роботи квиткових кас: 

 

Каса №1(попереднього продажу) 

Перезміна: 07:30-07:45, 19:30-19:45,  

Перерва: 12:00-13:00, 

технологічні перерви: 10:00-10:15, 11:00-11:15, 15:20-15:35, 18:00-18:15 

 

Каса № 2 (цілодобова)  
Перезміна: 07:30-07:45, 19:30-19:45,  

перерва: 13.00-14.00,  

технологічні перерви: 

23:00-23:15, 23:52-23:58, 01:00-01:15, 04:20-04:35, 06:15-06:30, 09:45-10:00, 11:25-11:40, 

15:00-15:15, 16:45-17:00, 18:15-18:30 

 

Сервісний центр  
09:00-18:00,  

перерва: 14:00-15:00 

  

Повідомляємо щодо відкриття на вокзалі станції квиткової каси 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.  

 


