
Вокзал станції Роздільна 

67400, м. Роздільна, пл. Привокзальна, 1 

Телефони: 

начальник вокзалу (04853)-3-72-68; 

черговий по вокзалу, довідкове бюро (04853)-3-72-65; 

старший квитковий касир (04853) 3-77-47. 

       

 

 

 

Виникнення залізничної станції та населеного пункту  Роздільна припадає 

на початок 60-х р. ХІХ ст та пов’язане з будівництвом Одесько-Балтської 

залізниці, закладення якої урочисто відзначили 4 травня 1863 року. У 1906 році 

станції присвоїли перший клас Південно-Західної залізниці. У 1932 році 

Роздільна стала районним центром. 

Старий вокзал був збудований у 1898 р., це була двох – поверхова 

конструкція із каменю-ракушняку та цегли. Під час ВВВ вокзал, як і всі 

стратегічні об’єкти нашої країни, був зруйнований. Після Перемоги вокзал 

майже знову збудували. Основна реконструкція проводилась з 1958 по 1959 р.р.  

У вересні 1980 р., при об’єднанні станцій Роздільна-1 і Роздільна- 

Сортувальна, станція увійшла до 100 основних станцій країни. 

 Будівництво нового вокзалу проводилось у квітні-листопаді 2003 р. Новий 

вокзал став другим в Україні після Київського вокзалу, який повністю 

відповідає європейським нормам і стандартам. Посприяв будівництву нового 

вокзалу на той час міністр транспорту України Георгій Кірпа. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

 

До вокзального комплексу ст. Роздільна входять наступні будівлі та 

споруди: будівля вокзалу, перонний туалет (безкоштовний), 2 пасажирські 

платформи, привокзальна площа. Середньодобова кількість відправлених 

пасажирів складає приблизно 4 тис. пас.  

Вокзал являє собою триповерхову будівлю. На першому поверсі – 

операційний зал, сполучений з касовим залом, і залом очікування, камера 

схову, магазин, перукарня, медпункт, туалет для людей з інвалідністю, платний 

туалет. На другому поверсі – зал підвищеного комфорту, приміщення бару 

“Експрес” (не працюють за нерентабельністю, кабінети адміністрації станції. 

На третьому поверсі – 7 готельних номерів (4-х, 2-х, 1 місні) і допоміжні 

приміщення (не працюють за нерентабельністю). 

Несучі конструкції новобудови виконані на основі передового досвіду 

будівництва унікальних цивільних будівель подібного типу. У конструктивних 

рішеннях і інтер’єру вокзалу використані сучасні матеріали. Велика частина 

конструкцій виконана за прогресивними вітражними системами. Покрівля 

виготовлена з новітнього матеріалу алькорплана. 

 

Перелік та вартість послуг, які надаються пасажирам на вокзалі 

 

№ 

п/п 
Найменування  послуги 

Вартість  

послуги, 

грн. 

Стаціонарна камера зберігання 

1 Збереження  1-го місця ручної  поклажі  у стаціонарній камері схову 

(габаритне місце) 
11-85 

2 Збереження  1-го місця ручної  поклажі  у стаціонарній камері схову 

(негабаритне місце) 
16-30 

3 Збереження великогабаритних речей пасажирів -  1 місце 16-30 

4 Використання багажного візка – 1 місце 14-90 

5 Перенесення великогабаритних речей або багажу на прохання пасажира (1 

місце) 
16-30 

6 В’їзд на територію вокзалу 19-55 

7 Перенесення малогабаритних речей або багажу на прохання пасажира (1 

місце) 
10-55 



8 Зняття з поїзда 1 місця ручної поклажі пасажира, що відстав від поїзда     34-50 

Довідкове бюро 

1 Тимчасове користування залом підвищеного комфорту (1 час) 114-90 

2 Підзарядка мобільного телефону  7-55 

3 Підзарядка ноутбука 11-95 

4 Продаж розкладу руху поїздів 8-50 

5 Ксерокопія документів 1-25 

6 Видання усної довідки по країнах СНД та міждержавні  8-50 

1 2  
7 Вартість видачі складної письмової довідки 10-60 

8 Видання довідки по місту 6-30 

9 Вартість оголошення по гучномовцю на прохання пасажира:                                                                           

-  до 10 слів 

-  більше 10 слів 

 

12-25 

13-50 

10 Попереднє приймання  кореспонденції в конвертному вигляді.     22-30 

11 Зберігання  кореспонденції в конвертному вигляді понад встановлений 

термін за 1 місце за 1 добу 

18-60 

12 Оформлення та доставка кореспонденції  в конвертному вигляді  до поїзда   

-  1 місце                               

 

14-35 

Платний туалет 

1 Користування платним  туалетом 3-00 

                   

Перукарня (1 зал) працює з 8.00 – 17.00, перерва з 12.00 – 13.00; вихідні 

неділя,  понеділок. Прейскурант цін на жіночі зачіски від 24грн.80 коп. до 69 

грн. 10 коп., на чолові від 27 грн. 05 коп. до 48 грн. 30 коп. 

 У касовому залі вокзалу ст. Роздільна працюють 4 квиткових каси: 

 
№ п/п Квиткова каса 

 

Режим  роботи Обідня перерва 

1 №1 

приміського, 

далекого 

сполучення 

Щоденно 

з 05.00 – 17.00 год. 

у неділю з 07.00 – 19.00 год. 

 12.00 – 13.00 год. 

2 №2 

приміського, 

далекого 

сполучення 

Цілодобово 12.00 – 13.00 год. 

3 №3 

резервна  

(відкривається при 

збільшенні 

пасажиропотоку) 

  

4 №4 

спеціалізована для 

інвалідів на візку 

(відкривається за 

зверненням) 

  

 


