
Шановні пасажири  ! 
 

З 18.03.2020, для недопущення розповсюдження на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на виконання  

постанови КМУ від 16.03.2020 №215 тимчасово припинено роботу всіх 

підрозділів вокзалу станції Одеса-Головна, окрім визначених квиткових кас, які 

здійснюють повернення проїзних документів. 

У зв’язку із складною епідемічною ситуацією, спричиненою спалахом 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, просимо Вас, по можливості, не 

поспішати на вокзал повертати квитки та  не піддавати своє життя загрозі. 

АТ «Укрзалізниця» докладає всіх можливих зусиль для забезпечення 

повернення коштів пасажирам у повному обсязі за невикористані проїзні 

документи на всі скасовані через введення карантину поїзда. 

Повернення проїзних документів, оформлених касами Укрзалізниці у 

внутрішньому та міжнародному сполученні, для виїзду в період з 18 березня 

2020 року до дати відновлення курсування поїздів та повернення коштів у 

повному обсязі за придбані у касах квитки буде здійснюватись після закінчення 

карантинних заходів протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб 

для міжнародного. 

Такий механізм введено з метою зменшення випадків скупчення громадян 

на вокзалах та станціях для повернення невикористаних проїзних документів, 

оформлених як на території України, так і залізницями інших країн. 

При цьому звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення 

відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим. 

Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з 

відміткою, так і без відмітки. 

Проїзні документи, придбані через Інтернет, повертаються за діючою 

процедурою через онлайн-сервіси.  

Для здійснення повернення невикористаних проїзних документів у 

претензійному порядку, а також повернення невикористаних повністю або 

частково абонементних квитків для проїзду у приміському сполученні Ви маєте 

можливість направити документи поштою на адресу вокзалу станції Одеса-

Головна: 65012, м. Одеса, Привокзальна площа, 2. У таких випадках 

повернення коштів буде проводитися на підставі особистої заяви пасажира та 

оригіналу проїзного документу. У заяві необхідно вказати ПІБ, повну адресу, 

контактний телефон. У разі, якщо абонементний квиток пільговий (іменний, 

студентський і т.п.), із зазначенням відповідного документу. 

Приносимо Вам свої вибачення за тимчасові незручності через форс-

мажорні обставини. Сподіваємось на порозуміння. 
 

Адміністрація вокзалу станції Одеса-Головна. 


