
Вокзал станції  Вапнярка 

24240, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 7а 

Телефони: 

начальник вокзалу (04350)-3-42-53; 

черговий по вокзалу, довідкове бюро (04350)-3-43-10; 

старший квитковий касир (04350) 3-45-16.            
                                   

 
 

Сьогодні Вапнярка — один з найбільших залізничних вузлів Вінницької 

області. Населення Вапнярки становить приблизно 9 тис. чол. Середньодобова 

кількість відправлених пасажирів складає майже 1 тис. пас.  

Статус селища міського типу Вапнярка одержала в 1938 р. Смт Вапнярка 

розташоване в 19 км від районного центру — м. Томашполя, виникло в 1870-х 

роках з появою Південно-Західної залізниці. Назву станція і селище дістали від 

сусіднього села Вапнярки, що лежить на відстані 14 кілометрів. 

26 травня 1870 року почався регулярний рух пасажирських поїздів через 

Вапнярку. Після спорудження залізниці відкрилися нові поштові маршрути, 

один з них проходив від Тульчина до Вапнярки, яка на той час була невеликою 

залізничною станцією. Поруч зі станцією й виникло селище. Коли в лютому 

1899 року проклали залізничну лінію від Вапнярки до Христинівки, станція 

Вапнярка стала вузловою. Невдовзі тут побудували паровозне депо. Працювало 

в ньому тоді 270 чоловік, частина з них жила в селищі, решта – у навколишніх 

селах. З розширенням станції значно побільшало жителів селища. На початку 

XX ст. у Вапнярці налічувалось 85 дворів і 750 жителів, працювала пошта, 

телеграф, аптека та паровий млин. В межах смт Вапнярка тече річка Вапнярка 

яка знаходиться на північному заході від військового містечка.  

Але візитною карткою смт Вапнярка є залізничний вокзал. Споруда 

вокзалу побудована в 1964-1967 р.р. 
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Склад вокзального комплексу 

 

У 1999 р. проведена реконструкція вокзалу з урахуванням сучасних 

будівельних вимог. Залізничний вокзал Вапнярка - архітектурний комплекс для 

забезпечення комфортних умов обслуговування пасажирів та супроводжуючих 

їх осіб. 

До складу вокзального комплексу входять наступні будівлі та споруди: 

будівля вокзалу, перонний туалет (безкоштовний), 2 пасажирські платформи з 

шістьма тіньовими навісами, привокзальна площа, пішохідний міст для 

безпечного переходу через залізничні колії, для маломобільних груп населення 

в наявності обладнаний  перехід безпосередньо через залізничні колії. В 

середньому за добу  кількість відправлених пасажирів з вокзалу ст. Вапнярка 

складає біля 886 пасажирів. 

Вокзал являє собою двоповерхову будівлю. 

На першому поверсі – безкоштовний зал очікування на 180 місць, зал 

підвищеного комфорту  на 48 місць, довідкове бюро, касовий зал, платний 

туалет та спеціалізований туалет для людей з інвалідністю. 

 На другому поверсі –  знаходяться 8 кімнат тривалого відпочинку (люкс, 

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти місних) на 26 ліжко - місць. 

 

Перелік та вартість послуг, які надаються пасажирам  

 

користування платним туалетом                               - 2,30 грн. 

надання складної усної довідки                                 - 4,30 грн.  

надання складної письмової довідки                         - 10, 05 грн. 

оголошення по вокзальному гучномовцю                - 11,90 грн. 

зняття речей з поїзда                                                   - 29,80 грн. 

приймання кореспонденції в конвертному вигляді - 23,85 грн.  

користування візком                                                    - 17,80 грн. 

                                                   
Послуги в кімнатах відпочинку                              

Проживання в кімнаті відпочинку 1 пасажира за 1 добу: 

 номер ,,Люкс”           - 404,40 грн. 

 в кімнаті на 2 місця  - 149,35 грн. 

 в кімнаті на 3 місця  - 89,80 грн. 

 в кімнаті на 4 місця  - 77,60 грн. 

 в кімнаті на 5 місць  - 59,30 грн. 

 

 Проживання в кімнаті відпочинку 1 пасажира за 12 годин: 

  номер ,,Люкс”           - 206,05 грн. 

  в кімнаті на 2 місця  - 78,50 грн. 

  в кімнаті на 3 місця  - 48,75 грн. 

  в кімнаті на 4 місця  - 42,65 грн. 

  в кімнаті на 5 місць  - 33,50 грн. 

 

Бронювання місця  в кімнаті відпочинку      - 22,60 грн. 

Користування душем                                       - 23,15 грн. 



Користування електроплиткою                      - 8,65 грн. 

Користування праскою                                    - 12,85 грн. 

Користування швацьким приладдям              - 8,00 грн. 

Прання білизни на замовлення пасажира      - 22,20 грн. 

Замовлення і доставка проїзних документів -  17,30 грн.        

Підзарядка мобільного  телефону                  - 7,00 грн. 

Користування телефоном                                -  5,00 грн. 

 

Послуги в залі підвищеного комфорту 

 

Користування залом підвищеної комфортності          - 14,75 грн. 

Користування стаціонарною камерою зберігання: 

                                                      габаритне  місце       - 7,70 грн. 

                                                      негабаритне  місце   - 10,25 грн. 

 Замовлення і доставка проїзних документів              - 17,30 грн. 

 Користування телефоном                                             - 5,00 грн. 

 Надання зали підвищеної комфортності для проведення 

 зустрічей та нарад стороннім організаціям (за 1 год.) - 102,60 грн. 

 Підзарядка мобільного телефону                                  - 7,00 грн. 

 Підзарядка ноутбука                                                       - 34,60 грн. 

 Розігрів продуктів у СВЧ-печі                                       - 16,75 грн. 

 Зберігання продуктів харчування в морозильній  

 камері                                                                                - 17,30 грн. 

 

Графік роботи квиткових кас 

 

  В касовому залі вокзалу розташовані 3 квиткові каси: 

 

№ 

п/п 

Квиткова каса 

 

Режим  роботи Обідня перерва 

1 №1 

приміського, 

далекого 

сполучення 

Цілодобово 13.00-14.00 год., 

02.30-3.30 год. 

 

2 № 2 

приміського, 

далекого 

сполучення 

Цілодобово  12.00-13.00 год., 

01.30-2.30 год. 

 

3 № 3 

резервна приміська 

(відкривається при 

збільшенні 

пасажиропотоку) 

  

 


