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Вокзал станції Кропивницький 
 

25002, вул. Поповича 1, м. Кропивницький, Кіровоградська обл. 

 
Телефони: 
Довідка: 34-84-20, 30-82-52; 

Черговий по вокзалу: 30-82-52; 

Сервіс-центр: 30-81-53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В центрі України, там де на зміну лісостепу приходять безкрайні степові  

простори, розташоване місто Кропивницький – обласний центр. 

Кропивницький (до 1924 року — Єлисаветград) — промисловий і культурний 

осередок у центрі країни; вузол автошляхів, залізнична станція, аеропорт. 

Кіровоград розташований у межах Придніпровської височини, на берегах 

ріки Інгул, при впаданні в неї менших річок — Сугоклії та Біянки. 

Утворення в середині XVIII століття міста пов'язане 

будівництвом фортеці святої Єлисавети. Місто пережило у середині XIX — на 

початку ХХ століть «золоту еру» — розвивалась промисловість, 

розбудовувалась міська інфраструктура, розквітла культура, зокрема тут був 

відкритий перший український професійний театр. У 1939 році місто стало 

центром Кіровоградської області. Нині промисловий комплекс Кропивницького 

налічує понад 70 підприємств. Місто має розвинену соціальну інфраструктуру, 

численні заклади освіти й культури зі сталими багатими традиціями. Населення 

міста — майже 235 тис. осіб. 

Воротами міста Кропивницького  є залізничний вокзал, розташований у 

південно-західній частині від історичного центра міста, на вулиці Поповича. 

Збудований по типовому проекту в 1954 році. Є пам’яткою архітектури місцевого  

значення
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      На даний час вокзал ст. Кропивницький є вокзалом 2 класу. До вокзального комплексу 

входять наступні будівлі та споруди: будівля вокзалу, 1 перонний туалет безкоштовний, 

перон, платформи. Приймання та відправлення пасажирських і приміських поїздів з 

вокзалу ст. Кропивницький  здійснюється з 1,2 платформ, зі сторони ст. Помічна, ст. 

Знам’янка. 

     На першому поверсі вокзалу розміщено 4 квиткові каси та 1 каса Сервіс-центру, 

довідкове бюро, зала очікування для транзитних пасажирів на 76 місць. 

      Для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на території вокзалу 

облаштовані пандуси та позначено маршрути руху, встановлено кнопки виклику в залі 

Сервіс-центру та зі сторони привокзальної площі біля сходинок. Центральні входи до 

будівлі вокзалу обладнані пристроєм звукового оповіщення, в наявності піктограми та 

інформаційні покажчики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сьогодні вокзал станції Кропивницький обслуговує середньодобово понад 2,2 тис. пас. 

             

Найменування послуг, що надаються на вокзалі ст. Кропивницький: 

 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

1 
Зберігання ручної поклажі у АКСС схову  

понад встановлений термін 

2 
Зберігання ручної поклажі  у стаціонарній 

камері схову  

3 

Зберігання ручної поклажі 

великогабаритної у стаціонарній камері 

схову  

4 
Зберігання речей в одній камері схову 

ячейки АКСС з видачею двох жетонів  

5 Примусове відкриття ячейки АКСС  



6 

Оголошення по радіо на прохання 

пасажира в інформаційно-довідковому 

бюро  

7 
Оголошення по радіо в рекламних цілях в 

інформаційно-довідковому бюро  

8 
Роздрукування розкладу руху поїздів та 

іншої довідкової  інформації  

9 
Надання усної довідки по країнах 

колишнього СНД та міждержавної 

10 Надання складної довідки  

11 Зважування ручної поклажі пасажирам  

12 
Надання довідки про вагу поклажі 

пасажира 

13 
Зберігання забутих та знайдених речей у 

стаціонарній камері схову  

14 Надання письмової довідки 

15 
Обслуговування пасажирів у «Сервіс-

центрі»  

16 
Користування залом підвищеного 

комфорту до 1-ї години 

17 
Користування залом підвищеного 

комфорту до 3-х годин 

18 
Користування холодильником до 3-х 

годин 

19 Узгодження проведення відеозйомки 

20 
Зняття ручної поклажі пасажира, який 

відстав від поїзда 

21 Підзарядка ноутбука  

22 Підзарядка мобільного телефону  

23 Відправка телеграми 

24 
Замовлення таксі на територію 

вокзального комплексу  

25 

Продаж (бронювання) квитків на 

пасажирські перевезення у транспортному 

засобі (автобусним маршрутом), 

квитковим касиром 

26 Користування платним туалетом 

 

Режим роботи квиткових кас: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вокзалі станції відкрилась квиткова каса 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. 

Каса №1  
9:00-20:40, 21:00-08:40,  

перерва: 13:00-14:00, 01:30-02:00, 03:00-03:30;  

Каса №2  
09:00-17:40,  

перерва: 11:30-12:30;  

Каса №3  
09:00-20:45, 

перерва: 13:00-14:00;  

Сервіс центр:   
09:00-17:45, 

перерва: 12:00-13:00.  

Каса №4  
08:00-19:45,  

перерва 12:00-13:00  


