
 

 

 

 

 

 

 

 

      ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
     ПАСПОРТ 
     НОВОВОЛИНСЬКА 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 
Нововолинськ – місто обласного значення, розташоване у басейні річки 
Західний Буг на площі 1733 га, населення якого становить  понад 57 тисяч 
мешканців.  

Нововолинськ має вигідне транспортно-географічне розташування, що є його 
однією з вагомих переваг, оскільки знаходиться усього в п’яти кілометрах від 
державного кордону з Республікою Польща. Відтак Нововолинськ вигідно 
з’єднує прикордонну територію Західної України та Східної Польщі, входить 
до транскордонного переходу «Єврорегіон Буг», через який здійснюються 
інтенсивні зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України з Європейськими 
державами.   

Здобутки у різних галузях життєдіяльності та позитивні зміни відбуваються 
завдяки щоденній праці жителів та прагненню зробити місто ще кращим. 

 

З повагою 
Міський голова 
Борис Карпус 
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ЗМІСТ 
 

4 Резюме міста 10 Іноземні інвестиції 

5 Науково-технічний потенціал 11 Міжнародна співпраця та здобутки 

6 Розвиток міста 12 Індустріальний парк 

8 Інвестиційні фактори 14 Greenfield та Brownfield 

9 Мобільність  Контакти 
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РЕЗЮМЕ МІСТА 
 

    

 
Населення міста Нововолинськ та селища 
Благодатного, яке є його адміністративною 
одиницею, становить понад  57 000 мешканців 

 

 
 
≈ 500 000 000 грн 

     

 
 
На одного жителя міста припадає 2646,4 дол. 
США інвестицій 

   

 
 
Станом на 01.01.2020 р. середня заробітна плата 
становить 9514 грн  
 
 

  

 
 
 
 
Реалізовано промислової продукції майже на 
3941,4 млн грн 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
   

 
 
 
Навчальні заклади: 
 
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 
Тернопільського національного економічного університету (IV- рівня 
акредитації) 
ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" (І - рівня акредитації) 
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів – 9 
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) – 1 
Кількість постійних дошкільних закладів – 9 
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, 
школярів, клуби юних техніків) – 3 
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РОЗВИТОК МІСТА 
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

Зовнішньоекономічний оборот товарів (2019 рік): 

                                                                                     експорт - 47,8 млн. дол. США 

                                                                                     імпорт - 179,4 млн. дол. США 

Зовнішньоекономічний оборот послуг (2019 рік): 

                                                                                     експорт - 2,6 млн. дол. США 

                                                                                     імпорт - 15,2 млн. дол. США 

Основні країни-партнери: Швейцарія, Польща, Німеччина 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
 

 
Доходи місцевих бюджетів, грн    89 037 544 
 
Видатки місцевих бюджетів, грн 

 
   86 762 927 

 
Доходи місцевих бюджетів на одну особу, грн 

 
   1 604 

 
Рівень виконання доходів загального фонду 
місцевих бюджетів (до затверджених місцевими 
радами показників) 

 
   26,9 

 
Темпи збільшення (зменшення) доходів 
місцевих бюджетів (без трансфертів), % до 
відповідного періоду попреднього року 

 
   96,4 
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ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ УСТАНОВИ 
 
 

Нововолинське відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
 
 м. Нововолинськ, 
пр-кт Перемоги, 4 
 

 
0 800 500 500 

 
Пн-Пт: 09:00-17:00  
Каса: 09:00-17:00  
Сб-Нд: вихідний 

 
Нововолинське відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 
пр-кт Дружби, 15 

 
3700 

 

 
      Пн-Пт: 10:00-16:00 
      Сб-Нд: вихідний 

 
Фiлiя Волинського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» 

 
пр.-кт Перемоги, 1А 

 

 
0 800 210 800 

 

 
      Пн-Пт: 08:00-18:00 
      Сб-Нд: вихідний 

 
Відділення  АТ «КРЕДОБАНК» 

 
бульвар Шевченка, 10 

 

 
0 800 500 850 

 
       Пн-Пт: 09:00-18:00 
       Сб-Нд: вихідний 

 
Відділення АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

 
бульвар Шевченка, 8 

 

 
(03344) 4 10 79 

 
      Пн-Пт: 09:00-17:00 
      Каса: 09:00-13:00 
                 14:00-17:00 
      Сб-Нд: вихідний 

 
Універсальне відділення No525 АТ «УКРСИББАНК» 

 
бульвар Шевченка, 16 

 

 
(033) 443 04 80 

 
      Пн-Пт: 09:00-17:00 
      Сб-Нд: вихідний 

 
Відділення А205 АТ "А-БАНК" 

 
бульвар Шевченка, 13 

 

 
7776 

 
      Пн-Пт: 09:00-18:00 
      Каса: 09:00-18:00 
      Сб-Нд: вихідний 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ФАКТОРИ 
 
ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ  МІСЦЕВІ ПОДАТКИ  

Ставка податку на доходи 
юридичних осіб 

18 % Ставка податку на землю 
(в залежності від цільового 
призначення) 

0,03 – 10 % 

Ставка податку для 
нерезидентів 

15 % Ставка податку на нерухомість 
(в залежності від об’єкту та 
зони розташування) 

0,4 – 1,5 % 

Ставка податку на доходи 
фізичних осіб 

18 % Ставка єдиного податку: 
          І група 
          ІІ група 
          ІІІ група 
 

 
10 % 
20 % 
3-5 % 

Ставка податку на 
утримання відсотків  

15 %   

Ставка податку на 
дивіденди: 
нараховані нерезидентом 
нараховані резидентом 

 
 

9 % 
5 % 

  

Податок на додану 
вартість (ПДВ): 
ставка 
імпорт та постачання 
фармацевтичних виробів 

 
 

20 % 
7 % 

  

Ставка соціального 
внеску: 
для роботодавця 
для працівника 

 
 

22 % 
4 % 
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МОБІЛЬНІСТЬ 
 
 

 
 
 

Транспортний комплекс міста 
Транспортна мережа загального користування: 
Експлуатаційна довжина: 

      автомобільних доріг державного та місцевого   

      значення, км 

 

92,1 

      у  т.ч. із твердим покриттям, км 60,4 

Питома вага:  

      автомобільних доріг із твердим покриттям, % 65,6 

Зв’язок загального користування: 

Автостанції,  шт. 

1 

Пасажиропотік, тис. осіб на рік 3 600 

Міські маршрути 9 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
 
 

Успішним досвідом роботи міста Нововолинськ з інвесторами є 
залучення відомих іноземних та вітчизняних корпорацій 

 

 

Kronospan UA 
Австрія 
 
Виробництво плит для 
меблевої промисловості, 
ламінування плит 

 
 

 

 

 
 
 
HahnElektrobauGmbH 
Німеччина 
 
Виготовлення 
трансформаторів малої 
потужності 

 
 

 

 
 
 
BRW-Україна 
виробничий майданчик 
групи компаній Black Red 
White з Польщі 
 
Виготовленн корпусних 
меблів 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  
ТА ЗДОБУТКИ 

 
 
 

Нововолинськ – молоде місто, яке успішно  співпрацює з міжнародними 
організаціями, наближаючи муніципалітет до європейських стандартів 

 

 

 
Капітальна реконструкція водопроводу 
КП «Нововолинськводоканал» 
Вартість проєкту: 6 млн. дол. США 

 
 

 

  

 
 

Проєкт: «Перший крок у переході на використання 
відновлювальних джерел енергії у місті 
Нововолинську» 
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 
Вартість проєкту: 1,3 млн. Євро 
 
 

 

 

 
Проект: «Модернізація медичного обладнання у 
пологовому будинку Нововолинської центральної 
міської лікарні» в рамках програми КУСАНОНЕ 
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, БФ 
Ігоря Палиці «Тільки разом», НЦМЛ 
Вартість проєкту: 54 тис. дол. США 

 
 

 

 
 
 
Програма: «Енергоефективність в малих містах ІІ» 
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 
Вартість проєкту: понад 300 тис. грн. 
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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 
Інвестиційна ділянка № 1 

 
Назва Українською мовою: Індустріальний парк «Нововолинськ» 

Англійською мовою: Industrial Park «Novovolynsk» 
Ініціатор створення Нововолинська Міська Рада 
Місце розташування Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Луцька 
Розмір земельної ділянки 20 га (16 га корисної площі, 4 га – комунікації, ЛЕП,  охоронні зони 

об’єктів тощо) 
Кадастровий номер 
ділянки 0710700000:01:008:0053 від 27.03.2017, ЗВ-0703355202017 

Зона 1 Логістично-складська (3,6 га) 
Зона 2 Виробнича (10,9 га) 

(Промислові інвестиції: машинобудування; виробництво 
електропобутових приладів; легка промисловість; сільськогосподарська 
промисловість) 

Зона 3 Санітарно-технічна ( 2,45 га) 
Зона 4 Адміністративно-офісна ( 3,1 га) 
Спосіб реалізації 
виробничих площ у складі 
парку 

Передача ділянок в оренду, суборенду; 
Будівництво з їх подальшим продажем або орендою. 

Інфраструктура парку Транспортна інфраструктура:   
Під’їзні шляхи та система внутрішніх доріг; 
Зупинки та паркінг для пасажирського транспорту для перевезення 
співробітників резидентів. 
Інженерна інфраструктура:  
Система електропостачання;  
Система газопостачання; 
Система водопостачання та водовідведення (насоси пожежогасіння);  
Телефонні лінії та Інтернет. 
Логістична інфраструктура:  
Залізнична гілка та завантажувально-розвантажувальні майданчики;  
Складський комплекс для обслуговування автомобільних вантажів.  
Сервісна інфраструктура:  
Адміністративно-побутовий комплекс: приміщення сервісних служб, 
конференц-зали, їдальня, магазин, гостьовий паркінг  

Послуги керуючої 
компанії 

Продаж/надання в оренду ділянок;   
Будівництво промислових об’єктів;  
Експлуатація території парку;  
Підтримка резидентів в отриманні дозвільної документації; 
Бізнес-послуги: юридичні, кадрові, маркетингові тощо. 

Інвестиційні заохочення 
резидентів 

п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України на період до 31.12.2021; ч.6 ст. 287 Митного кодексу 
України 

Облаштування ділянки 86,4 млн. грн 
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GREENFIELD 
 

Інвестиційна ділянка № 2 
 
Назва населеного пункту м. Нововолинськ 
Назва інвестиційного об’єкта Земельна ділянка вільна від забудови 
Форма власності, власник (розпорядник) землі Комунальна, Нововолинська міська 

рада 
Загальна площа  (га) 2,5 
Можливе призначення земельної ділянки Під розміщення промислового 

підприємства 
Наявність проекту будівництва Ні 
Умови придбання (власність, оренда) Продаж у власність,  надання в оренду 
Відстань до джерела підключення 
водопостачання (м) 

500 

Відстань до місця підключення каналізації (м) 500 
Відстань до джерела підключення 
газопостачання (м) 

500 

Відстань до джерела підключення 
електропостачання (м) 

300 

Відстань до автомагістралі (км) Від автодороги  територіального 
значення  Ковель - Жовква  (Р 15) 2,0 

Відстань (за наявності) до залізничної колії (км) 0,1 
Відстань до обласного центру (км) 100 
Адреса Волинська область, м. Нововолинськ, 

вул. Лісна (район РБУ) 
 
 

Контактна особа : посада  
                               прізвище, ім’я, по батькові 
                               телефон, факс, e-mail 

Заступник міського голови:   Лефтер 
Юлія Олександрівна 
Тел.(03344) 41202  
e-mail: vykonk@nov-rada.gov.ua 

Кількість населення територіальної громади 
(осіб) 

57 тис. осіб 

Результати (результати, що очікуються) 
громадських слухань 

Очікуються позитивні 

Наявність дозвільних документів  Включена в перелік земельних ділянок 
для продажу  на земельних торгах 
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Інвестиційна ділянка № 3 
 

Назва населеного пункту сел. Благодатне  
Назва інвестиційного об’єкта Земельна ділянка вільна від забудови 
Форма власності, власник (розпорядник) землі Комунальна, Благодатна селищна рада 
Загальна площа  (га) 53,47 
Можливе призначення земельної ділянки Розміщення виробничих приміщень 
Наявність проекту будівництва Ні 
Умови придбання (власність, оренда) Продаж у власність, продаж  надання в 

оренду 
Відстань до джерела підключення 
водопостачання (м) 

Від селищної мережі 600 

Відстань до місця підключення каналізації (м) Від селищної мережі 1000 
Відстань до джерела підключення 
газопостачання (м) 

Від газопроводу високого тиску 500 

Відстань до джерела підключення 
електропостачання (м) 

Від лінії електропередач (10 кВ) 100 

Відстань до автомагістралі (км) Від автодороги  територіального 
значення  Нововолинськ-Іваничі  (Т-03 
05) 0,50 

Відстань (за наявності) до залізничної колії (км) 3 
Відстань до обласного центру (км) 120 
Адреса р-н  вул. Іваничівська,  в  межах  

населеного пункту 
 

Контактна особа : посада  
                               прізвище, ім’я, по батькові 
                               телефон, факс, e-mail 

Селищний  голова   Топорівський  
Олександр Володимирович 
Тел., факс (03344) 30068 
e-mail: z.rada2016@gmail.com 

Кількість населення територіальної громади 
(осіб) 

4,8 тис. осіб 

Результати (результати, що очікуються) 
громадських слухань 

Очікуються позитивні 

Наявність дозвільних документів  Включена в перелік земельних ділянок 
для продажу  на земельних торгах 
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BROWNFIELD 
 

Інвестиційна ділянка № 4 
 

Назва виробничої площі Споруда ДП «Нововолинський РМЗ» 
Назва населеного пункту Нововолинськ 
Район - 
Область Волинська 
Власник Нововолинська міська рада 
Код ЄДРПОУ 00179000 
Форма власності державна 
Веб-сайт  
Відстань до найближчого районного центру, 
(км) 

20 км (смт. Іваничі) 

Відстань до найближчого обласного центру, 
(км) 

95 км (м. Луцьк) 

Наявність під`їзної залізничної колії  20 км (станція смт. Іваничі) 
Назва найближчої залізничної вантажної станції 
і відстань до неї, (км) 

0,1 

Наявність під’їзної автодороги з твердим 
покриттям для вантажних автомобілів 

Так, Р 15 

Відстань до автодороги державного значення 
(км) 

Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-
Локачі, Т-03-05 (5,1 км) 

Назва найближчого аеропорту та відстань до 
нього, км 

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. 
Данила Галицького віддаленістю у 
122 км (по трасі Р15 - 1 год. 54 хв.); 
Міжнародний аеропорт "Рівне" 
віддаленістю у 171 км (по трасі Н22 - 
2 год. 54 хв.), 183 км (по трасі по Н22 і 
Е85/М19 - 2 год. 54 хв.), 182 км (по 
трасі Н17 - 2 год. 59 хв.) 

Наявність маршрутів громадського транспорту 
до місця розміщення площі (автобуси, потяги). 

Наявність пасажирських та вантажних 
перевезень у кількості 46 та 26 
відповідно. 

В якому році збудовано 1957 
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені 
вільні виробничі площі 

Одноповерхові цехи 

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі 
площі 

На першому  

Розміри виробничої площі: Додаткова інформація буде надана за 
запитом 

Довжина (м) Додаткова інформація буде надана за 
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Інвестиційна ділянка № 5 

 
Назва виробничої площі Споруда цегельного заводу м. Нововолинськ 
Назва населеного пункту Нововолинськ 
Район - 
Область Волинська 
Власник Нововолинська міська рада 
Код ЄДРПОУ  
Форма власності комунальна 
Веб-сайт  
Відстань до найближчого районного 
центру, (км) 

20 км (смт. Іваничі) 

Відстань до найближчого обласного 
центру, (км) 

95 км (м. Луцьк) 

Наявність під`їзної залізничної колії  20 км (станція смт. Іваничі) 
Назва найближчої залізничної вантажної 
станції і відстань до неї, (км) 

Залізнична станція у м. Володимир-Волинський 
на відстані 20,1 км по трасі Р15 (28 хв) 

Наявність під’їзної автодороги з твердим 
покриттям для вантажних автомобілів 

Так, Р 15 

Відстань до автодороги державного 
значення (км) 

Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі, Т-03-05 
(5,3 км) 

Назва найближчого аеропорту та 
відстань до нього, км 

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила 
Галицького віддаленістю у 122 км (по трасі Р15 
- 1 год. 54 хв.); Міжнародний аеропорт "Рівне" 
віддаленістю у 171 км (по трасі Н22 - 2 год. 54 
хв.), 183 км (по трасі по Н22 і Е85/М19 - 2 год. 
54 хв.), 182 км (по трасі Н17 - 2 год. 59 хв.) 

Наявність маршрутів громадського 
транспорту до місця розміщення площі 
(автобуси, потяги). 

Наявність пасажирських та вантажних 
перевезень у кількості 46 та 26 відповідно. 

В якому році збудовано 1952 
Кількість поверхів будівлі, в якій 
розміщені вільні виробничі площі 

Одноповерхові цехи 

На якому поверсі знаходяться вільні 
виробничі площі 

На першому  

Розміри виробничої площі: Інформація буде надана за запитом 
Довжина (м) Інформація буде надана за запитом 
Ширина (м) Інформація буде надана за запитом 
Висота (м) Інформація буде надана за запитом 
Площа (тис. кв.м.) Інформація буде надана за запитом 
Чи є додаткові приміщення (підсобні, 
офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. 
кв.м.) 

Інформація буде надана за запитом 
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запитом 
Ширина (м) Додаткова інформація буде надана за 

запитом 
Висота (м) Додаткова інформація буде надана за 

запитом 
Площа (тис. кв.м.) 1164,7 
Загальна площа території, на якій розташовані 
виробничі площі (тис. кв.м.) 

Земельна ділянка – 1,0879 га 
Загальна площа приміщення – 1164,7 
м2 

Як забезпечуються  площі:   
 Газопостачанням. Яким є резерв 

потужності (м3/год) 
Відстань до газопроводу середнього 
тиску - 10 м 

 Електропостачанням. Яким є резерв 
потужності (кВт/год) 

Підстанція майнового комплексу на 
відстані 500 м.  
1)ЛЕП-6 кВ N 1 від ПС 35/6 кВ В-4 до 
ПС 6/0,4 кВ РМЗ N 1; 
2)ЛЕП-6 кВ N 2 від ПС 35/6 кВ В-4 до 
ПС 6/0,4 кВ РМЗ N 2 

 Зв’язком (телефон, інтернет) наявний 
 Водопостачанням. Яким є резерв 

потужності (м3/год) 
Додаткова інформація буде надана за 
запитом 

 Водовідведенням. Яким є резерв 
потужності (м3/год) 

Відсутнє, 
відстань до джерела підключення 110 м 

Як можна забезпечити опалення площ 
(опишіть) 

Встановлення системи опалення 

Як можна забезпечити навантажувально-
розвантажувальні операції (опишіть) 

Доступні способи навантажувально-
розвантажувальних робіт: 
механізовані, комплексно-
механізовані, автоматизовані та ручні 
(немеханізовані) роботи 

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, 
поганий) (виберіть необхідне) 

середній 

Які основні роботи необхідно виконати для 
підготовки площі до виробничого процесу 
(перерахуйте ці роботи і коротко опишіть, 
що потрібно зробити по кожній з них) 

Необхідно провести ремонт даху та 
поточний ремонт приміщення 

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти 
власника 

ні 

Адреса 45400 Волинська обл., м. 
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 
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Загальна площа території, на якій 
розташовані виробничі площі (тис. кв.м.) 

Земельна ділянка – 2,97 га 
Додаткова інформація буде надана за запитом 

Як забезпечуються  площі:   
 Газопостачанням. Яким є резерв 

потужності (м3/год) 
Відстань до газопроводу середнього тиску -   
2,1км. 
ГРП№269 (16(12)) величина потужності 
(куб.м/годину) станом на 01.11.2016р.:  
- технічна пропускна – 3100; 
- резервна – 1240; 
- вільна пропускна - 1240 

 Електропостачанням. Яким є 
резерв потужності (кВт/год) 

Додаткова інформація буде надана за запитом  

 Зв’язком (телефон, інтернет) Можливе підключення 
 Водопостачанням. Яким є резерв 

потужності (м3/год) 
Додаткова інформація буде надана за запитом 

 Водовідведенням. Яким є резерв 
потужності (м3/год) 

Можливе підключення 

Як можна забезпечити опалення площ 
(опишіть) 

Встановлення системи опалення 

Як можна забезпечити 
навантажувально-розвантажувальні 
операції (опишіть) 

Можливо забезпечити: механізовані, 
комплексно-механізовані, автоматизовані та 
ручні (немеханізовані) роботи 

Технічний стан (досконалий, добрий, 
середній, поганий) (виберіть необхідне) 

середній 

Які основні роботи необхідно виконати 
для підготовки площі до виробничого 
процесу (перерахуйте ці роботи і 
коротко опишіть, що потрібно 
зробити по кожній з них) 

Необхідно провести ремонт даху та 
комплексний ремонт приміщень. 
Підведення інженерно-комунікаційної 
інфраструктури, підключення (газопостачання, 
водопостачання, водовідведення, 
електропостачання, оптоволоконний кабель); 
Комплексний ремонт приміщень, даху споруди 
(встановлення вікон, дверей, огорожі, камер 
відеоспостереження, внутрішні роботи; 
Будівництво стоянки для вантажних 
автомобілів на території заводу; 
Логістична інфраструктура. 
Будівництво контрольно-пропускних пунктів на 
території заводу; 
Введення в експлуатацію 

Додаткова інформація  45400 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. 
Заводська, 16 
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Щоб дізнатися, як інвестувати у місто 
Нововолинськ,  
Ви можете зв’язатися: 
 

Сектор з питань залучення інвестицій, 
реалізації проектів та грантів відділу 
економіки Виконавчого комітету 
Нововолинської міської ради 

Україна, 45400, м. Нововолинськ, 
Проспект Дружби, 27, 
 
Тел.:      +380505854766 
               +380672353202 
 
E-mail:   invest@nov-rada.gov.ua  

Web:      https://nov-rada.gov.ua/  

 


