
Вокзал станції Первомайськ-на-Бузі 

55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Вокзальна, 9 

Телефон:   
Черговий по вокзалу (05161) - 4-37-77 

 

  

Місто Первомайськ розташовано в північно-західній частині Миколаївської   
області, у 180 км від Миколаєва, при злитті річок Південного Бугу та Синюхи, у 
регіоні, що знаходиться на межі степу та лісостепу. Населення міста – 68,2 тис. 
осіб. 

Первомайськ має неповторну історію. Своєрідність її полягає в тому, що 
місто утворене з трьох поселень, які належали до трьох різних держав – 
Запорізької Січі (входила до складу Росії), Турції та Польщі. В кінці XVIII 
сторіччя всі ці землі стали територією Росії.  

Швидкому розвитку економіки міста та всього краю сприяла поява 
залізниці, яка значно оживила Прибужжя. У 1865 році була заснована залізниця 
Одеса-Балта і далі до Єлізаветграда (Кіровограда). Перша залізнична станція 
була збудована на лівому березі Південного Бугу, а потім в 1869 році переведена 
на правий берег – Голти. Паровозний гудок розбудив віками дрімаючий степ, 
владно проголосив про початок нової ери. 

У 1919 році було прийняте рішення про об'єднання всіх трьох частин (Голта, 
Богопіль та Ольвіополь, останній ще раніше — Орлик) в одне місто і на честь 
дня солідарності трудящих назвати його Первомайськом. 

Під час Великої Вітчизняної війни стара будівля вокзалу була зруйнована. 
Після  відбудови приміщення вокзалу функціонувало до 1980 року. В 1983 році 
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на цьому ж місці було збудована нова будівля, яка експлуатується і до 
теперішнього часу. 

До вокзального комплексу станції Первомайськ-на-Бузі входять наступні 
будівлі та споруди: будівля вокзалу, перонний туалет (безкоштовний), 2 
пасажирські платформи, привокзальна площа. В середньому за добу кількість 
відправлених пасажирів з вокзалу складає біля 300 пасажирів. Розрахункова 
місткість вокзалу становить 400 чол/добу. 

Вокзал являє собою триповерхову будівлю. 
На першому поверсі – операційний зал, сполучений з касовою залою і залом 

очікування, платний туалет. Для людей з інвалідністю пристосовано 2 туалети: 
один в операційному залі, другий в платному туалеті.  

На другому поверсі – зал очікування, кабінети адміністрації станції. 
На третьому поверсі – службові приміщення.  

 
           Перелік та вартість послуг, які надаються пасажирам на вокзалі 
    

№ 
п/п   

 
                         Найменування послуги 
 

Вартість 
послуги 

(грн.)  
1 Надання складної усної довідки 4,30 
2 Надання письмової складної довідки 6,90 
3 Виклик таксі  3,10 
4 Зарядка (підзарядка) мобільного телефону пасажира 2,50 
5 Користування багажним візком 7,85 
6 Зберігання ручної поклажі (1 доба, 1 місце) 6,30 
7 Складна усна довідка по країнам СНД 4,90 
8 Складна письмова довідка по країнам СНД 7,60 
9 Зняття речей із поїзда пасажира,  який відстав від поїзда  18,40 
10 Зберігання великогабаритних місць в камері схову 9,20 
11 Контрольна перевірка ваги багажу пасажира 6,30 
12 Користування телефонним зв’язком 2,40 
13 Оголошення по гучномовному зв’язку на прохання пасажира  
14 - до 8 слів 8,55 
15 - до 16 слів 15,00 
16 - більше 16 слів 17,10 
17 Надання довідки по місту  2,40 

   
Графік роботи квиткових кас 

 
В касовому залі вокзалу ст. Первомайськ-на-Бузі розташовані 2 квиткових 

каси: 
каса №1 – приміського, далекого сполучення; працює цілодобово; перерва з 
12.00 – 13.00 год., 4.30 – 5.30 год.; 
каса №2 – резервна, відкривається при збільшенні пасажиропотоку. 
  



 

 


