
Вокзал станції Котовськ 

 66300, м. Котовськ, проспект Котовського, 11 

Телефони : 

Начальник вокзалу: (04862)7-22-53 

Черговий по вокзалу, довідкове бюро: (04862)7-38-03 

Старший квитковий касир: (04862)-7-30-21 

Кімната відпочинку: (04862)7-25-61 

                                                                                               

\ 
Котовськ – місто обласного підпорядкування і центр адміністративного 

району, крупний залізничний та автомагістральний вузол на півдні України, 

розміщене у північно-західній частині Одеської області, на відстані 188 км від 

обласного центру. Місто розміщене на вододілі річок Ягорлик і Тилигул. 

Місто виникло в середині XVIII століття. Вперше Бірзула як поселення 

згадується в турецьких документах, датованих 1779 р., в числі 41 населеного 

пункту Дубосарської райі (райя - буквально „толпа”, „паства” – так називались в 

Османській імперії території з немусульманським населенням). 

За 225 років свого існування Котовськ (до 1935 р. - Бірзолово, Бірзулово,  

Бірзула) не раз змінював свій статус. Спочатку  це  було село, в якому 

нараховувалось 102 двора з 412 жителями. Населення в основному займалося  

хліборобством та тваринництвом. 

 У 1865 році Бірзула стає залізничною станцією Одесько-Київської залізниці з 

локомотивним депо з парком у 16 пасажирських та 30 товарних паровозів та 

двокласним залізничним училищем. Разом з прогресом економіки поселення 

зростала і кількість мешканців. У травні 1935 року Бірзулу було перейменовано у 

Котовськ, а у 1938 році Котовськ отримав статус міста. 



До складу вокзального комплексу станції Котовськ входять наступні будівлі та 

споруди: будівля вокзалу, перон, платформа, будівля багажного відділення (не 

працює), перонний туалет (безкоштовний), туалет для людей з інвалідністю, 

привокзальна площа. В середньому за добу кількість відправлених пасажирів з 

вокзалу ст. Котовськ складає біля 2 000 пасажирів.  

Вокзал являє собою двоповерхову будівлю. На першому поверсі – 

операційний зал, касовий зал, зал очікування, камера схову, здоровопункт, 

квиткове бюро, приміщення філії «Ощадбанка»; зал підвищеного комфорту, в 

якому знаходиться платний туалет (користування туалетом для відпочиваючих в 

залі – безкоштовне), кімната відпочинку для пасажирів з дітьми та кімната для 

військовослужбовців. 

На другому поверсі – кімнати відпочинку, платний туалет, душова кабінка, 

службові приміщення, кабінети адміністрації вокзалу. Користування душем і 

туалетом для відпочиваючих в кімнатах відпочинку – безкоштовне. 

          

Перелік та вартість послуг, які надаються пасажирам на вокзалі  

 
Доставка квитків за проханням пасажира в кімнату відпочинку                      22,50 грн. 

Вартість оголошення по радіо за проханням пасажира 

        до 8 слів                     16,44 грн. 

        до 16 слів         26,80 грн. 

        більше 16 слів                    32,95 грн. 

Вартість видачі письмової довідки за проханням пасажира по СНД             15,40 грн. 

Вартість видачі складної письмової довідки за проханням  пасажира    7,95 грн. 

Вартість зберігання ручної поклажі одного місця                                     21,20 грн. 

Вартість зберігання ручної поклажі одного місця 12 год.                        12,25 грн. 

Довідка по місту                      9,55 грн. 

Вартість перенесення крупногабаритних речей або багажу  

 станційними робітниками за проханням                                                             34,25 грн.  

Вартість перевірки ваги багажу                                      11,40 грн. 

Вартість збереження крупногабаритних речей 1 добу                                      32,65 грн. 

Вартість збереження крупногабаритних речей 12 годин                                    12,25 грн. 

Про надання послуги по доставці поштових   відправлень  

 кореспонденцією в конвертному вигляді                                                             29,40 грн. 

Знімання забутих речей, ручної поклажі з поїзда                         37,55 грн. 

Зарядка мобільного телефону 18 хвилин                                       17,50 грн. 

 Надання послуги ксерокопії розкладу  руху пассажирських  

 та приміських поїздів по станції Котовськ                   4,70 грн. 

 Зберігання продуктів харчування в холодильнику в кімнаті  відпочинку   10,80 грн. 

 Виклик таксі, носія в кімнату відпочинку на замовлення пасажира                 4,85 грн.      

Користування душем для сторонніх осіб                                  32,80 грн. 

Користування туалетом для сторонніх осіб                                        3,55 грн. 

Прання білизни для сторонніх осіб                              53,45 грн.  

 Користування праскою в кімнаті відпочинку 16 хвилин                           14,45 грн. 

 Прання білизни на замовлення пасажирів                           53,40 грн. 

 Бронювання місця в кімнаті відпочинку                             14,55 грн. 

 Користування залом підвищеної комфортності                            27,10 грн. 

        дітям до 7-ми років                                                    безкоштовно 

        з 7 до 14 років                     13,55 грн. 

        користування залом підвищеної комфортності  (12 годин)              13,55 грн. 

        дітям з 7 до 14 років                     6,78 грн. 



 Вартість проживання пасажирів в кімнаті відпочинку (доба): 

         в 7-ми місцевій   кімнаті         ( з однієї особи)                  93,50 грн. 

         в 4-х місцевій кімнаті             ( з однієї особи)               93,20 грн. 

         в 2-х місцевій кімнаті             ( з однієї особи)               100,45 грн. 

         в 1 місцевій кімнаті (1,4  ) ( з однієї особи)               189,20 грн. 

         в 1 місцевому «Люкс» (11) ( з однієї особи)               212,30 грн. 

         в 1 місцевому «Люкс» (12) ( з однієї особи)               246,90 грн. 

       

Вартість проживання пасажирів в кімнаті відпочинку (12 годин ): 

         в 7-ми місцевій   кімнаті ( з однієї особи)                67,35 грн. 

         в 4-х місцевій кімнаті             ( з однієї особи)                69,50 грн. 

         в 2-х місцевій кімнаті             ( з однієї особи)                 77,20 грн. 

         в 1 місцевій кімнаті (1,4  ) ( з однієї особи)               166,60 грн. 

         в 1 місцевому «Люкс» (11) ( з однієї особи)               188,55 грн. 

         в 1 місцевому «Люкс» (12) ( з однієї особи)                223,95 грн. 

 

      Вартість проживання пасажирів в кімнаті відпочинку (1 доба): 

      в 7-ми місцевій   кімнаті ( з однієї особи)              65,45 грн. 

      в 4-х місцевій кімнаті   ( з однієї особи)              65,24 грн. 

      в 2-х місцевій кімнаті         ( з однієї особи)               70,32 грн. 

      в 1 місцевій кімнаті (1,4  ) ( з однієї особи)             132,44 грн. 

      в 1 місцевому «Люкс» (11) ( з однієї особи)             148,61 грн. 

      в 1 місцевому «Люкс» (12) ( з однієї особи)             172,83 грн. 

 

      Вартість проживання пасажирів в кімнаті відпочинку (12 годин ): 

      в 7-ми місцевій   кімнаті           ( з однієї особи)               47,15 грн. 

      в 4-х місцевій кімнаті  ( з однієї особи)               48,65 грн. 

      в 2-х місцевій кімнаті     ( з однієї особи)                54,04 грн. 

      в 1 місцевій кімнаті (1,4  ) ( з однієї особи)                       116,62 грн. 

      в 1 місцевому «Люкс» (11) ( з однієї особи)               131,99 грн. 

      в 1 місцевому «Люкс» (12) ( з однієї особи)               156,77 грн. 

      Користування залом підвищеної комфортності                    18,97 грн. 

     Доставка квитків за проханням пасажира в кімнату  відпочинку              15,75 грн. 

     Користування залом підвищеної 

       комфортності (12 годин)                                                                                   23,00 грн. 

       дітям до 6-ти років - безкоштовно 

       користування залом підвищеної комфортності  (6 годин)                           11,50 грн. 

       дітям до 6-ти років – безкоштовно 

Інвалідам ВОВ війни та інвалідам праці надається знижка за користування кімнатами відпочинку 

і залом підвищеної комфортності в розмірі 30 %.  

  

Графік роботи квиткових кас: 

 

каса №1 – далекого  та місцевого сполучення; працює цілодобово, перерва з 10.45 – 

11.45 год. 

каса №2 – далекого та місцевого сполучення; працює цілодобово, перерва з 12-30 – 

13-30 год.; 

каса №4  – приміського сполучення; працює щоденно з 08-00 до 20-00 год. ; 

перерва з 10.45 – 11.45 год.;  

каса №3 – резервна приміського сполучення 

 (відкривається при збільшенні пасажиропотоку)  

 20-00 до 08-00 год.   


