
 

Довідка по вокзалу станції Миколаїв 

 
54018, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 5. 

 

Телефони:  

 

Черговий помічник начальника 

вокзалу 

( 0512) 49-52-85 

Довідкове бюро  ( 0512) 49-51-07 

( 0512) 49-51-17 

Сервісний центр ( 0512) 49-54-86 

Старший квитковий касир  ( 0512) 49-55-07 

Групова каса ( 0512) 49-55-65 

Багажне відділення  ( 0512) 49-53-77 

 

 
 

 

Пасажирський вокзальний комплекс ст. Миколаїв (1-го класу) розташовано 

в обласному центрі з населеністю майже 500 тис. чол. З Миколаєвом зв'язані 

імена багатьох видатних людей, що залишили яскравий слід в історії, у розвитку 

науки й культури, кораблебудування й мореплавання. Тут служили й працювали 

засновник торгівельного пароплавства на Чорному морі адмірал М.А. Аркас; 

історик, що здійснив перші розкопки Херсонеса, генерал-лейтенант З.А. Аркас; 

учений і кораблебудівник, почесний академік А.С. Грейг, першовідкривач 

Антарктиди адмірал Ф.Ф.Беллинсгаузен та інші. 

Миколаїв - один з основних транспортних вузлів Одеської магістралі, на 

вокзалі щодобово обслуговується  понад 2,5 тис. пас. Будівлю вокзалу здано в 

експлуатацію у 1986 р. 

Для якісного обслуговування пасажирів на вокзалі Миколаїв в наявності: 

квиткові каси, сервісний центр, багажне  відділення, автоматичні камери схову, 

довідкове бюро,  туалети та ін. 



У Сервісному центрі вокзалу в умовах підвищеного комфорту   можливо  

оформити проїзні документи, скористатися залом чекання, зробити ксерокопію 

документів, зарядити мобільний телефон, ноутбук, випити кави або чаю,  

замовити квиток по телефону (0512) 49-54-86  з доставкою за адресою (у межах 

міста) або з оформленням при особистій явці.  

Багажне відділення вокзалу Миколаїв  здійснює перевезення багажу  та 

вантажобагажу  по території Україні, також в багажному відділенні можливо 

скористатися додатковими послугами, як наприклад зберігання ручної поклажі, 

послуги носія,  доставка вантажу в межах міста та інше ( тел. 0512 / 49-53-77) 

На вокзалі Миколаїв працює 5 квиткових кас. Для зручності пасажирів всі 

квиткові каси працюють у змішаному режимі, здійснюють продаж проїзних 

документів як попередньо, так і добовий. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Графік роботи квиткових кас з 27.03.2017 року 

 
 

№

 

п

/

п 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п 

 

 

 

Квиткова каса 

 

Режим роботи 

 

Обідня перерва 

 

1. 

№8 

резервна 

Для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

 

- 

 

2. 

№10 

 

Щоденно 

з 09 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 

 

з 13 год. 00 хв.  

до 14 год. 00 хв. 

 

3. 

№11 

 

Щоденно, цілодобово 

з 07 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. 

з 19 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 

 

з 11 год. 00 хв. 

до 12 год. 00 хв. 

в нічний час: 

з 01 год. 00 хв. 

до 02 год. 00 хв 



 

3. 

№12 Щоденно 

з 08 год. 00 хв. до  19 год.30 хв.  

контроль приміських поїздів: 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 

з 08-00 до 09-00 

 середа, субота, неділя: 

з 08-00 до 09-30 

з 12 год. 00 хв.  

до 13 год. 00 хв. 

 

4. 

 

 

№9 Щоденно 

з 06 год. 30 хв. до 07 год. 45 хв. 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 

з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 

середа, субота, неділя: 

з 09 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. 

 

 

 

 

з 14 год. 00 хв.  

до 15 год. 00 хв. 

 

5. 

№6 

(приміська) 

Щоденно 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 

з 07 год. 45 хв. до 09 год. 00 хв. 

середа, субота, неділя: 

з 07 год. 45 хв. до 09 год. 30 хв. 

щоденно: 

з 15 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

 

 

Додаткові послуги   
(станом на 01.09.2016) 

 
№ 

п/п Найменування Вартість послуги  

 1. Сервісний центр, зали очікування, каси  

1.  1.3. Оформлення замовлення у касі сервісного центру з викупом проїзного 

документу по особистій явці 
22,00 

2.  1.4. Користування телефонним зв’язком в межах міста 3,00 

3.  1.5.Замовлення таксі або виклик носія на прохання пасажира 
5,00 

4.  1.6.Ксерокопіювання ф. А4 однобічний 

                                                двобічний 

                                     ф. А3 однобічний 

                                                двобічний 

1,00 

1,30 

1,30 

2,00 

5.  1.9. Користування АКС 

        за кожну прострочену добу 

13,00 

6,50 

6.  1.14. Користування душем в платному туалеті 22,00 

7.  1.15 Примусове відмикання комірок АКС 13,00 

8.  1.16. Збереження ручної поклажі у залі сервісного центру 13,00 

9.  1.17. Зарядження мобільного телефону у сервісному центрі (для пасажира, 

який не має проїзного документа) 
6,00 

10.  1.22. Повідомлення на станцію перебування пасажира, в якого немає коштів 

для придбання проїзних документів, про сплату вартості проїзду 

13,00 

11.  2. Багажне відділення  

12.  2.1. Збереження прибулого багажу та  вантажобагажу 22,00 

13.  2.2.  Попереднє прийняття багажу та  вантажобагажу 13,00 

14.  2.3. Збереження  великогабаритної  ручної поклажі 16,00 

15.  2.4. Збереження ручної поклажі у багажному відділенні 13,00 

16.  2.6. Повідомлення одержувача про прибуття багажу та вантажобагажу по 

телефону 
5,00 



№ 

п/п Найменування Вартість послуги  

17.  2.8. Перевірка ваги вантажобагажу  6,00 

18.  2.9. Використання багажного електровізка 16,00 

19.  2.10. Навантаження чи вивантаження багажу (вантажобагажу) зі складу 

видачі на автомобіля 
12,50 

20.  2.12. Перенесення вантажником одного місяця великогабаритної ручної 

поклажі 

14,00 

21.  2.13. Користування автомобіля «Газель - Дует» для перевезення багажу та 

вантажобагажу (вартість роботи водія) 

          вартість пробігу 

 

40,00 

8,50 

22.  2.14. Надання письмової довідки по багажному відділенні 6,00 

 
      

У 2015 році по вокзалу проведено капітальний ремонт пасажирської 

платформи №1. Виконані роботи по заміні покриття платформи, підпорної 

стінки, технологічних переходів, проведена модернізація освітлення і 

гучномовного зв’язку, додатково улаштовані водоотводи та сходи. По всій 

довжині платформи  встановлена декоративна огорожа, додатково передбачено 

два пандуси з поручнями для осіб з інвалідністю, також виконанні роботи по 

благоустрою прилеглої території платформи. 

На даний час проводиться ремонт безкоштовного туалету, де  передбачена 

туалетна кімната для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Одночасно розпочаті роботи з реконструкції будівлі  вокзалу, а саме 

проводиться ремонт кімнати відпочинку для можливості тимчасового 

відпочинку та більш якісних умов перебування пасажирів на вокзалі Миколаїв. 

Для зручності перебування пасажирів з дітьми проектом передбачена кімната 

матері і дитини. 

Частково оновлено фасад будівлі вокзалу: фасад кімнати відпочинку та 

багажного відділення. 

 

 
 

 

 

 



 


