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(станом на 01.01.2023) 
 

Нововолинська міська територіальна громада 
 

 

Адреса виконавчого комітету та міської ради: 

Поштовий індекс 45400, місто Нововолинськ, проспект Дружби, будинок №27 

Код – 03344  Телефон – 41201 

Сайт:  https://nov-rada.gov.ua/ 

e-mail:  vykonk@nov-rada.gov.ua 

 

 

Загальні відомості 

 

Площа -  75,3 км2 

Громада розташована на Південному Заході Волинської області  

Дата заснування: 2020 рік 

Природні ресурси: кам’яне вугілля 

 

Кордони 

 

Громада знаходиться в межах Володимир-Волинського району Волинської області, біля  

джерела правої притоки Західного Бугу на автостраді Ковель-Жовква, знаходиться всього у 

5-ти кілометрах від державного кордону з республікою Польща. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці 

 

Кількість населених пунктів      - 8 

у тому числі: 

Кількість міст                              - 1 

Кількість селищ міського типу      - 1 

Кількість сільських населених пунктів     - 6 

 

 

Виконавчий комітет 

 

Голова – Карпус Борис Сергійович 

Кількість працівників апарату      - 160 
 

 

Місцеві ради 

 

Місцеві ради Голова  

(ПІБ, телефон) 

Секретар 

(ПІБ, телефон) 

Кількість 

депутатів 

Кількість 

працівників 

апарату ради 

Нововолинська 

міська рада 

Карпус 

Борис 

Сергійович  

тел. 4-12-02 

Шаповал 

Олена 

Сергіївна,  

тел. 4-12-04 

34 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

Населення  

(станом на 01.01.2023) 

 

Проживає 57,9 тис. осіб,  

у тому числі: 

міське населення      -  54,5 тис. осіб 

сільське населення      -  3,4 тис. осіб 

 

Промисловий комплекс 

 

Кількість підприємств       - 42 

Перелік промислових підприємств 

 

Назва підприємства Посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

керівника 

Індекс, адреса, 

телефон/факс 

Асортимент продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Добувна промисловість 

ДП 

«Волиньвугілля» 

 

Генеральний 

директор 

Шикер Микола 

Євгенович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька, 1, 

(03344) 4-07-75/ 4-07-72 

(097) 2093622, (067) 

4531840 

Вугілля рядове 

ДП «Шахта № 9 

«Нововолинська» 

Директор  

Юрків Володимир 

Петрович 

45400, м. Нововолинськ, 

(03344) 2-37-95/ 4-06-89 

(097) 5682958 

Вугілля рядове 

ВП «Шахта  

Бужанська» 

Директор 

Зощук Андрій 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 

(03344) 9-21-41,4-06-23 

(097) 2649220 

Вугілля рядове 

Переробна промисловість 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

ПрАТ 

«Нововолинський 

хлібозавод» 

Улудаг Мухаммед 45400, м. Нововолинськ, 

вул.Павлова,39, 

тел./факс (03344) 3-30-06 

Хлібобулочні та макаронні 

вироби, печиво, пряники, 

сухарі панірувальні 

 ТОВ 

«Нововолинський  

завод 

дезодорованих 

олій» 

Директор  

Бігун Анатолій 

Юрійович 

 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Нововолинська, 60, 

тел./факс (03344)4-34-05 

(097) 4215645 

Олія соняшникова 

ТОВ 

«Птахокомплекс 

Губин» 

Директор 

Львов Володимир 

михайлович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Сокальська, 30 

(067) 2707457 

М’ясо птиці 

ТОВ «Вербена» Директор 

Вальчук Микола 

Миколайович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Маяковського, 44, 

тел./факс (03344) 4-46-67, 

2-36-09 

(067) 3320222 

Виробництво столярних 

виробів, меблів, виробництво 

м’яса, оптова торгівля 

вугіллям 

ТОВ „Імперія 

жирів” 

Директор  

Мариненко 

Оксана 

Михайлівна 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Нововолинська, 60 

(03344) 4-33-02 

(097) 8978424 

(067) 3324784 

Виготовлення маргарину 

(ТМ Маселко) 

ТОВ „АБК-Агро” Директор 

Буднік Василь 

Григорович 

45400, м. Нововолинськ, 

пр-т Дружби, 19/4,   

050-37-80-184 

Напівфабрикати м’ясні, 

включаючи з м’яса птиці  

ТзОВ 

«Нововолинський 

м’ясокомбінат» 

Директор 

Остропольський 

Руслан 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька,3, 

тел./факс (03344) 4-68-80 

Виробництво м’ясних 

продуктів 



 

Михайлович (050)4466903 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

ПАТ  

«Нововолинська 

швейна фабрика» 

Марушко Олена 

Геннадіївна 

45400, м. Нововолинськ, 

вул.Княгині Ольги, 60, 

тел./факс (03344) 2-27-62, 

2-34-96 

Робочий одяг: комбінезони, 

напівкомбінезони, брюки, 

жилети, рукавиці, халати 

ТОВ „Ера моди” Директор 

Цивінська Олеся 

Федорівна 

45400, м. Нововолинськ,                 

пр. Дружби, 8,                    

(03344) 3-21-62 

Верхній одяг 

ТОВ «Дрімко» Гузь Микола 

Петрович 

45400, м. Нововолинськ, 

Іваничівське Шосе, 3, 

(03344) 4-49-40 

(068) 9381067 

Виробництво готових 

текстильних виробів 

ТзОВ «Ю.Кенвес» Главацька Тетяна 

Василівна 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська, 55, 

(03344) 2-36-13 

Виробництво інших 

текстильних виробів 

ПП „Альва” Директор 

Глушко Алла 

Василівна 

45400, м. Нововолинськ,                

вул. Нововолинська, 64                    

(03344) 2-42-08 

(097) 4998831 

Виробництво робочого одягу 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

ТОВ «Кроноспан 

УА» 

Директор 

Покінська Наталія 

Петрівна 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька, 20, 

(03344) 4-36-12, 4-36-10, 

4-36-50, 4-36-20/ 4-36-19  

Виробництво плит для 

меблевої промисловості, 

ламінування плит 

ТОВ «ВМК-

Україна» 

Директор 

Гоцка Олександр 

Іванович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька, 15, 

(03344) 4-69-18, 4-63-03/ 

4-67-58 

Заготовки для виготовлення 

меблів 

ТОВ «Модел Пак» Чабан П.С. 45400, смт.Благодатне, 

вул. Перемоги, 1Л. 

(03344) 4-11-82 

(067) 3320757 

(067) 8067642 

Ящики з гофрованого 

картону 

ТОВ 

«Володимирська 

фабрика гофротари» 

Прогонюк Андрій 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька, 25, 

(03344) 4-11-82 

Ящики з гофрованого 

картону 

ТОВ „Міська 

друкарня” 

Директор 

Осінкін Олег 

Борисович 

45400, м. Нововолинськ,                

б-р. Шевченка, 37,                   

(03344) 3-13-68, 3-12-76 

(067) 7087885 

Товари шкільні і 

канцелярські, етикетки та 

ярлики з картону та паперу 

ПП Видавнича 

група «Формат» 

Директор 

Купровський 

Володимир 

Михайлович 

45400, м. Нововолинськ,                 

15-й м-н, 24/19,            

(03344) 2-46-58 

(067) 3326225 

Товари шкільні і 

канцелярські з паперу і 

картону 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

ПрАТ «Західна 

Промислова Група» 

Голова правління 

Луцик Віктор 

Арсентійович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Островського, 64, 

тел.(03344) 4-04-00 

(067) 3406881 

Акварельні та гуашові 

фарби, художні гуашові 

фарби, пластилін 

ТОВ «Скай» Директор 

Степанюк 

Михайло 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська, 59, 

тел./факс (03344)4-10-46, 

3-06-70, (067) 3617347, 

(096) 6472030 

Лак манікюрний, помада, 

пудри 

ТОВ «ВІКІ» Директор 

Нечипорук 

45400, м. Нововолинськ 

вул. Іваничівське шосе,3, 

Косметична продукція, 

миючі засоби: гель для 



 

Микола 

Володимирович 

(03344) 2-27-77, 4-42-56, 

(067) 3321443 

інтимної гігієни, рідке мило, 

піна для ванни, шампуні, 

бальзами- ополіскувачі, лаки 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалавої мінеральної продукції 

ТОВ „Побутсервіс” Директор 

Питель Леонід 

Васильович 

45400, м. Нововолинськ,                

пр. Дружби, 8,                      

(03344) 3-30-64 

Виготовлення пам’ятників з 

мармурної крихти 

МП „Гарант” Директор 

Вакулюк Олексій 

Агафонович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Сокальська,  

шахта №2 

тел/факс.(03344) 2-46-47 

Вироби з пластмаси 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

ПАТ 

«Нововолинський 

ливарний завод» 

Голова правління 

Чернявський Ігор 

Валентинович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул.Луцька,29, 

тел./факс (03344)3-10-54, 

4-80-87 

 

Литво сталеве, чавунне, 

кольорове, литво дзвонів, 

переплав брухту чорних та 

кольорових металів 

ТОВ „Завод 

”Промлит” 

Директор 

Нагорний Андрій 

Євгенович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська,49 

тел./факс (03344) 4-05-55, 

4-05-56, 3-21-20, 

(097) 0373528 

Литво кольорових і чорних 

металів 

ТОВ „Механічно-

ливарний завод” 

Директор 

Євстіфейкін 

Олександр 

Анатолійович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська 55а, 

(03344) 9-26-33, 4-11-51 

Послуги загально механічні 

ТОВ „Фаба сервіс” Директор 

Андросюк Павло 

Миколайович 

 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська, 55, 

(03344) 4-09-20 

(067) 3324525 

(067) 3323707 

Оброблення та нанесення 

покриттів на метали  

ПП «Новосервіс» Директор 

Новосад Ананій 

Ананійович 

45400, м. Нововолинськ,  

мкр-н Шахтарський, 6/7, 

(03344) 3-04-97 

Виробництво інструментів 

ПП «Пребена-

Україна» 

Директор 

Сокальський Ігор 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Сокальська, 32, 

(03344) 4-46-89 

Меблеві скоби 

ПП „Новомонтаж” Директор 

Чабан Андрій 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 6 

м-н, 2/69,  

(03344) 4-63-28, 3-44-79 

тел. моб. 067-70-54-103 

(063) 8591590 

Виробництво будівельних 

металевих конструкцій 

ПП „ДЕНК-ТПР” Директор  

Суднік Едуард 

Аркадійович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька, 11 

(03344) 4-09-69, 3-35-36 

(067) 6720921 

Металоконструкції, метало- 

черепиця, послуги загально-

механічні 

Машинобудування 

ВАТ «Оснастка» 

 

Виконавчий 

директор 

Михайловський 

Володимир 

Васильович 

45400, м. Нововолинськ,           

вул. Луцька, 25 

(03344) 3-00-61, 3-03-87 

Котли опалювальні 

водогрійні 

теплоподуктивністю до 

100кВт, подрібнювачі 

деревини і зерна, двері 

протиударні квартирні, інші 

операції з оброблення 

металу, нанесення покриттів 

на метали 

Державне Директор 45400, м .Нововолинськ, Запасні частини до гірничо-



 

підприємство 

«Нововолинський 

ремонтно-

механічний завод» 

Бойко Богдан 

Іванович 

вул. Шахтарська, 53, 

(03344) 4-10-15/ 4-10-13 

(099) 7790169 

шахтного обладнання 

ТОВ  

«ХАН-Електробау 

Україна» 

Директор 

Мельник Віктор  

Леонідович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська,39а, 

(03344) 4-05-73, 4-10-80/ 

4-10-81 

Малопотужні 

трансформатори для 

побутової техніки 

ТОВ „АБВ Холод” Директор 

Кудісов Валерій 

Вікторович 

45400, м. Нововолинськ,                

вул. Луцька, 3,  

тел/факс (03344) 3-21-88 

(067) 3322470 

(050) 5013747 

Послуги з монтажу, ремонту 

і технічного обслуговування 

холодильного промислового 

устаткування 

ТДВ „Елтех” Директор Дук 

Олександр 

Миколайович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Автобусна,8 

(03344) 3-12-60 

Виготовлення 

намотувального та пресового 

обладнання 

ТДВ „Оснастка- 

маркет” 

Директор  

Стецяк Михайло 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ, 

вул. Луцька,25 

(03344) 3-02-52, 3-35-27, 

3-06-60 

Виробництво машин та 

устаткування спеціального 

призначення 

МП „Промінь” Директор 

Сергєєв 

Аскольд 

Володимирович 

45400, м. Нововолинськ,                

вул. Кобзаря, 61,                      

(03344) 4-67-50 

(097) 3833425 

Послуги технічного 

обслуговування, ремонту, 

перемотування ел. двигунів, 

генераторів, трансформатор-

рів 

ТзОВ «Виробниче 

підприємство 

«Нововолинський 

ремонтно-

механічний завод» 

Директор 

Кудрій Сергій 

Миколайович 

45400, м. Нововолинськ,                

вул. Шахтарська, 49 Ж          

Запасні частини до гірничо- 

шахтарського обладнання 

 

Фінанси 

Фінансові та кредитні установи: 

1 Нововолинське відділення АТ  «Райффайзен Банк» 

2 Нововолинське відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

3 ТВБВ №10002/0117 фiлiї - Волинського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» 

4 Відідлення у м.Нововолинськ АТ «КРЕДОБАНК» 

5 Відділення в м. Нововолинськ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

6 Універсальне відділення №525 АТ «УКРСИББАНК» 

7 Відділення А205 АТ «А-БАНК» 

 

Виконання бюджетів: 

Доходи місцевих бюджетів, грн 475 626 112 

Видатки місцевих бюджетів, грн 475 926 194 

Рівень виконання доходів загального фонду 

місцевих бюджетів (до затверджених 

 місцевими радами показників) 

103,1 

Темпи збільшення (зменшення) доходів 

місцевих бюджетів (без трансфертів), % до 

відповідного періоду попереднього року 

115,4 

  

До бюджету Нововолинської міської територіальної громади за 2023 рік надійшло власних 

доходів загального фонду в сумі 289 400,4 тис. грн. (118,7 % до відповідного періоду 

минулого року). 

ЦНАП 

Адреса ЦНАП 

45400, Волинська обл., м.Нововолинськ, проспект Дружби, 27 



 

Телефон – (03344) 41106; 0678819808 

 

Години роботи 

Прийомні дні  Години прийому 

Понеділок 8.00 – 17.15 

Вівторок 8.00 – 17.15 

Середа  8.00 – 17.15 

Четвер 8.00 – 17.15 

П’ятниця  8.00 – 16.00 

Субота, неділя вихідний 

Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід 

 

Послуги, що надаються через ЦНАП 

 

№ 

з/п 
Назва адміністративної послуги 

Найменування 

суб'єкта надання 

адміністративної 

послуги 

1 Реєстрація місця проживання/перебування особи Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

2 Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи // - // 

3 Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування 

особи 

// - // 

4 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи 

// - // 

5 Внесення до паспорта громадянина України зміни назви вулиці, 

у зв’язку з перейменуванням 

// - // 

6 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива 

Управління 

соціального 

захисту населення 

7 Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі 

// - // 

8 Надання державної соціальної допомоги на догляд // - // 

9 Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

// - // 

10 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи 

// - // 

11 Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування. 

// - // 

12 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям 

// - // 



 

13 Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, малозабезпеченим особам та дітям з інвалідністю 

// - // 

14 Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям // - // 

15 Встановлення статусу “Член сім’ї загиблого” (померлого) 

ветерана війни та видача посвідчення 

// - // 

16 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

// - // 

17 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю 

// - // 

18 Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом” гроші ходять за дитиною” 

// - // 

19 Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або 

дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери 

управління Мінсоцполітики 

// - // 

20 Видача направлення на проходження обласної медико-

соціальної експертної комісії для взяття на облік для 

забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями 

// - // 

21 Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу 

// - // 

22 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

// - // 

23 Надання державної допомоги при усиновленні дитини // - // 

24 Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній 

повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 

правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; 

видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 

укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та(або) державній реєстрації, в тому числі 

договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 

квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна 

// - // 

25 Видача особі висновку про можливість призначення її опікуном 

або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена 

// - // 

26 Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-героїня” 

// - // 

27 Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю 

// - // 



 

28 Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян 

// - // 

29 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови 

від майнових прав підопічного; укладення договорів, які 

підлягають нотаріальному посвідченню та(або) державній 

реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну 

житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо 

іншого цінного майна; управління нерухомим майном або 

майном, яке потребує постійного управління, власником якого є 

підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або 

майна, яке потребує постійного управління, власником якого є 

підопічна недієздатна особа, за договором управління іншій 

особі 

// - // 

30 Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 

// - // 

31 Визначення кандидата на присвоєння почесного звання України 

”Мати-героїня” 

// - // 

32 Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї 

// - // 

33 Надання грошової допомоги громадянам, які здійснили 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

// - // 

34 Надання державної допомоги при народженні дитини // - // 

35 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 

// - // 

36 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за нею 

// - // 

37 Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох 

років ”муніципальна няня” 

// - // 

38 Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка” у 2020-2021 роках 

// - // 

39 Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою 

дитиною 

// - // 

40 Видача посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю // - // 

41 Встановлення статусу “ Багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї” та видача посвідчень 

// - // 

42 Встановлення статусу “ Особа з інвалідністю внаслідок війни” // - // 

43 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу // - // 



 

44 Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою та учасників 

ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь 

у ядерних випробуваннях , військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і 

виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з 

участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної 

зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них 

регламентних робіт, одноразової компенсації батькам 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

// - // 

45 Призначення та виплата компенсації та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, учасникам 

ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, віднесених до категорій 1, 2, та 3, дітям, потерпілим 

від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

// - // 

46 Надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг // - // 

47 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 

14-річного віку 

Нововолинський 

міський відділ 

Управління ДМС 

України у 

Волинській області 

48 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з 

втратою/викраденням 

// - // 

49 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45- річного віку 

// - // 

50 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у 

зв’язку: 

- зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, 

імені, по батькові, дати народження, місця народження); 

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; 

- непридатності паспорта для подальшого використання; 

- досягнення 25- і 45- річного віку особою, яка має паспорт 

зразка 1994 року (у формі книжечки) (за бажанням) 

// - // 

51 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

// - // 

52 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість 

втраченого або викраденого 

// - // 



 

53 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України (у формі картки) у зв’язку: 

- зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім 

додаткової інформації); 

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; 

- непридатності паспорта для подальшого використання; 

- закінчення строку дії паспорта; 

- отримання реєстраційного номера облікової картки 

платника податків з державного реєстру фізичних осіб-

платників податків (РНОКПП) або повідомлення про 

відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням) 

// - // 

54 Державна реєстрація права власності об’єкта нерухомого майна, 

будівництво якого здійснено до 5 серпня 1992 року 

Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

55 Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт 

нерухомого майна 

// - // 

56 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого 

майна, право власності на який зареєстровано у реєстрі прав 

власності, який був чинний до 01.01.2013 (перереєстрація) 

// - // 

57 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого 

майна державної або комунальної власності, будівництво якого 

завершено та право власності на який не зареєстровано до 

01.01.2013, за відсутності документа, що посвідчує набуття 

права державної або комунальної власності 

// - // 

58 Державна реєстрація права власності реконструйованого 

об’єкта нерухомого майна (в тому числі в результаті 

переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у 

нежитловий або навпаки) 

// - // 

59 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею 

майна у власність фізичним та юридичним особам майна у 

результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної 

особи або виділу з неї нової юридичної особи 

// - // 

60 Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням 

майна у власність реабілітованим громадянам 

// - // 

61 Державна реєстрація права власності на земельну ділянку 

(первинна реєстрація) 

// - // 

62 Державна реєстрація права власності на сформовану земельну 

ділянку шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих 

земельних ділянок 

// - // 

63 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого 

майна, що створюється шляхом поділу (у тому числі у 

результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із 

складу ОНМ, що складається з 2 або більше об’єктів, виділу 

частки або об’єднання кількох об’єктів) 

// - // 

64 Державна реєстрація права власності на підставі рішення // - // 



 

власника майна, уповноваженого ним органу про передачу 

об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність 

чи з комунальної у державну власність або з приватної у 

державну чи комунальну власність 

65 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально 

визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, 

нежитлове приміщення тощо), будівництво якого 

здійснювалось із залученням коштів фізичних і юридичних осіб  

// - // 

66 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально 

визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, 

нежитлове приміщення тощо), будівництво якого 

здійснювалось у результаті діяльності кооперативу 

// - // 

67 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного 

будівництва 

// - // 

68 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного 

будівництва, що підлягає приватизації 

// - // 

69 Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт 

нерухомого майна,об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з 

його знищенням 

// - // 

70 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна // - // 

71 Державна реєстрація права власності та інших речових прав на 

земельну ділянку, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 у 

зв’язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного 

державного акта 

// - // 

72 Державна реєстрація іншого речового права // - // 

73 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

// - // 

74 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна // - // 

75 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

// - // 

76 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (скасування державної реєстрації прав) 

// - // 

77 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею 

майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли 

із складу засновників (учасників) юридичної особи 

 

// - // 

78 Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням 

нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів 

колективних сільськогосподарських підприємств 

// - // 

79 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця Управління “Центр 

надання 

адміністративних 



 

послуг” 

80 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця 

// - // 

81 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-

підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року 

// - // 

82 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її 

померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно 

відсутньою 

// - // 

83 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

// - // 

84 Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі 

в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) 

// - // 

85 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи 

// - // 

86 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи 

// - // 

87 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу,зареєстровану до 1 липня 2004року 

// - // 

88 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту 

// - // 

89 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 

// - // 

90 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи 

// - // 

91 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її ліквідації на підставі рішення про припинення 

// - // 

92 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її реорганізації 

// - // 

93 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу // - // 

94 Надання витягу з Єдиного державного реєстру // - // 

95 Надання документації, що міститься в реєстраційній справі у 

паперовій формі 

// - // 

96 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі власного установчого 

документа 

// - // 

97 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи // - // 



 

98 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи // - // 

99 Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісія з 

реорганізації ліквідаційної комісії) юридичної особи 

// - // 

100 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 

липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Волинській 

області 

101 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

// - // 

102 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

// - // 

103 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

// - // 

104 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

// - // 

105 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації 

// - // 

106 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті 

реорганізації 

// - // 

107 Державна реєстрація включення відомостей про професійну 

спілку, об’єднання професійних спілок, організацію 

професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

// - // 

108 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

// - // 

109 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів 

// - // 

110 Державна реєстрація рішення про припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок 

// - // 

111 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, 

// - // 



 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

112 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

// - // 

113 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

в результаті реорганізації 

// - // 

114 Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

// - // 

115 Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

// - // 

116 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих документів 

// - // 

117 Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

// - // 

118 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

// - // 

119 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації  

// - // 

120 

 

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації 

// - // 

121 Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про 

яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

// - // 

122 Державна реєстрація створення громадського об’єднання  // - // 

123 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

// - // 

124 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 

об'єднання  

// - // 



 

125 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання 

// - // 

126 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об'єднання 

// - // 

127 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання 

// - // 

128 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його ліквідації 

// - // 

129 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

// - // 

130 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

// - // 

131 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об'єднання 

// - // 

132 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

// - // 

133 Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 

року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

// - // 

134 Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії 

// - // 

135 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань 

// - // 

136 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

// - // 

137 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

// - // 

138 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації 

// - // 

139 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації 

// - // 



 

140 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних одиниць 

Відділ у м. 

Нововолинську 

міськрайонного 

управління в 

Іваничівському 

районі та 

 м. Нововолинську 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Волинській області; 

Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

141 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

// - // 

142 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

// - // 

143 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 

(території) 

// - // 

144 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації 

// - // 

145 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

копій документів, що створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру 

// - // 

146 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена 

до Державного фонду документації із землеустрою 

Відділ у м. 

Нововолинську 

міськрайонного 

управління в 

Іваничівському 

районі 

 м. Нововолинську 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Волинській області 

147 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

// - // 

148 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

// - // 

149 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку 

// - // 

150 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

// - // 



 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

151 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею витягу 

// - // 

152 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

// - // 

153 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу 

// - // 

154 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

// - // 

155 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), 

довідки про одержання у власність земельної ділянки у межах 

норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 

призначення (використання). 

// - // 

156 Видача рішення про внесення змін до договору оренди Відділ 

містобудування та 

земельних відносин 

157 Видача рішення про внесення змін до рішення міської ради або 

скасування рішення із земельних питань 

// - // 

158 Видача рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

// - // 

159 Видача рішення про надання згоди на передачу в суборенду 

земельної ділянки (її частини), що перебуває у комунальній 

власності 

// - // 

160 Погодження документації із землеустрою // - // 

161 Видача рішення про поновлення договору оренди землі  // - // 

162 Видача рішення про припинення права оренди земельної 

ділянки, що перебуває у комунальній власності 

// - // 

163 Видача рішення про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою, що перебуває у комунальній 

власності 

// - // 

164 Видача рішення про продаж земельної ділянки комунальної 

власності власникам нерухомого майна 

// - // 

165 Видача рішення про надання згоди на укладення договору про 

надання права користування чужою земельною ділянкою під 

забудову (суперфіцій) 

// - // 



 

166 Видача рішення про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності (яка 

сформована) 

// - // 

167 Видача рішення про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності (яка 

формується) 

// - // 

168 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

// - // 

169 Видача рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

// - // 

170 Видача рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на нерозподілені (не 

витребувані) земельні частки (паї) та передачу (надання) їх в 

оренду 

// - // 

171 Видача рішення про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на нерозподілені 

(не витребувані) земельні частки (паї) 

// - // 

172 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок  

// - // 

173 Видача рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

// - // 

174 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

// - // 

175 Видача рішення про встановлення земельних сервітутів та 

погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту 

// - // 

176 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 

земельної частки (паю) 

// - // 

177 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

// - // 

178 Видача рішення про припинення права користування земельною 

ділянкою для індивідуального гаражного будівництва – 

встановлення тимчасової споруди (гаража) 

// - // 



 

179 Видача рішення про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

індивідуального гаражного будівництва – встановлення 

тимчасової споруди (гаража) 

// - // 

180 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для подальшої передачі в оренду 

// - // 

181 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з подальшою передачею її в оренду, як власнику 

об’єкта нерухомого майна 

// - // 

182 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для подальшої передачі в постійне користування 

// - // 

183 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з подальшим викупом її, як власнику об’єкта 

нерухомого майна 

// - // 

184 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення 

// - // 

185 Видача рішення про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з подальшою передачею безоплатно у власність 

// - // 

186 Видача рішення про передачу у власність земельної ділянки, що 

перебуває у комунальній власності на підставі технічної 

документації 

// - // 

187 Видача рішення про передачу у власність земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності на підставі проекту 

землеустрою в межах норм безоплатної приватизації 

// - // 

188 Видача рішення про затвердження документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення  

// - // 

189 Видача рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі земельної частки 

(паю) 

// - // 

190 Видача рішення про надання в оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

// - // 

191 Видача рішення про надання в оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності власникам нерухомого 

майна 

// - // 



 

192 Видача рішення про надання в постійне користування 

земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності 

// - // 

193 Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю  

194 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт 

// - // 

195 Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі 

будівельного паспорта 

// - // 

196 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорта 

// - // 

197 Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

// - // 

198 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

// - // 

199 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих 

та/або будівельних робіт 

// - // 

200 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що 

за класом наслідків  (відповідальності) належить до об’єктів з 

незначними наслідками (СС 1)  

// - // 

201 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

// - // 

202 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за 

рішенням суду 

// - // 

203 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації // - // 

204 Реєстрація внесення змін до  декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації 

// - // 

205 Укладання договору про пайову участь у розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Нововолинська 

Управління 

економічного 

розвитку, 

проектної 

діяльності та 

інвестицій 

206 Укладання договору про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою на території міста Нововолинська 

// - // 



 

207 Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг 

// - // 

208 Надання довідок соціально-правового характеру Архівний відділ 

209 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (продовження строку 

дії паспорта прив’язки тимчасової споруди, внесення змін до 

паспорта прив’язки тимчасової споруди у частині ескізів 

фасадів) 

Відділ 

містобудування та 

земельних відносин 

210 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами // - // 

211 Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами // - // 

212 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами // - // 

213 Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами // - // 

214 Анулювання, продовження строку дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

// - // 

215 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки // - // 

216 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 

// - // 

217 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування 

об'єкта будівництва, внесення змін до містобудівних умов та 

обмежень та їх скасування 

// - // 

218 Видача довідки про присвоєння (зміни) адреси об’єкту адресації // - // 

219 Видача висновку про погодження документації із землеустрою // - // 

220 Надання дозволу на переведення житлових приміщень у 

нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень у житлові в місті Нововолинську  

// - // 

221 Надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

(генерального плану, плану зонування території, детального 

плану території) 

// - // 

222 Внесення змін в містобудівну документацію (генеральний план, 

план зонування території, детальний план території) 

// - // 

223 Надання дозволу на затвердження містобудівної документації 

(генерального плану, плану зонування території, детального 

плану території) 

// - // 

224 Призначення та реєстрація помічника дієздатній фізичній особі, 

яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати свої обов’язки 

// - // 



 

225 Надання згоди на відчуження житла від імені неповнолітнього Служба у справах 

дітей  

226 Надання дозволу на посвідчення договору дарування житла 

(майна); 

// - // 

227 Надання дозволу на укладення договорів купівлі-продажу 

цінних паперів, транспортних засобів, рухомого або нерухомого 

майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти 

// - // 

228 Надання дозволу на прийняття спадщини // - // 

229 Надання дозволу на визначення часток у спільній сумісній 

власності 

// - // 

230 Надання дозволу на здійснення  реєстрації та зняття з реєстрації  

місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

// - // 

231 Надання дозволу на укладення договору іпотеки на нерухоме 

майно, право власності на яке або право користування яким має 

малолітня (неповнолітня) дитина 

// - // 

232 Надання дозволу на укладення договору міни майна, право 

власності на яке або право користування яким має малолітня 

(неповнолітня) дитина 

// - // 

233 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 

Юридичний відділ 

234 Взяття на соціальний квартирний облік осіб, які користуються 

правом на соціальне житло 

// - // 

235 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлових 

приміщень із фондів житла для тимчасового проживання 

// - // 

236 Видача довідки про перебування на квартирному обліку або 

іншого документа, що підтверджує необхідність поліпшення 

житлових умов 

// - // 

237 Приватизація державного житлового фонду // - // 

238 Видача довідки про невикористання права на приватизацію 

державного житлового фонду 

// - // 

239 Видача дубліката свідоцтва про право власності // - // 

240 Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання 

дозволів  

Управління 

будівництва та 

інфраструктури 

241 Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень // - // 

242 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

у зв`язку з відведенням земельної ділянки у встановленому 

порядку юридичній або фізичній особі 

// - // 



 

243 Акт обстеження зелених насаджень на видалення аварійних, 

сухостійних і фаутних зелених насаджень 

// - // 

244 Витяг з рішення (копія рішення) постійно діючої міжвідомчої 

комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від 

систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) 

та постачання гарячої води про відключення власників 

(співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від 

централізованого опалення та/або гарячого водопостачання 

// - // 

245 Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Нововолинський 

міський відділ 

Управління ДСНС у 

Волинській області 

246 Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД 

– ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при 

переміщенні за межі України 

Нововолинське 

міське управління 

Головного 

управління 

Держпродспоживс

лужби у Волинській 

області  

247 Видача ветеринарних свідоцтв (для України – форми № 1 та № 

2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім 

харчових продуктів тваринного та рослинного походження для 

споживання людиною) 

// - // 

248 Видача ветеринарної довідки – при переміщенні в межах району 

(крім харчових продуктів тваринного та рослинного 

походження для споживання людиною) 

// - // 

249 Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину // - // 

250 Видача (анулювання) експлуатаційного дозволу оператором 

ринку, що провадить діяльність, пов`язану з виробництвом 

та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження 

// - // 

251 Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора 

ринку з виробництва та обігу кормів 

// - // 

252 Державна реєстрація потужностей операторів ринку // - // 

253 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей 

операторів ринку 

// - // 

254 Внесення відомостей про припинення використання потужності 

до Державного реєстру потужностей операторів ринку 

використання потужності 

// - // 

255 Державна реєстрація смерті Нововолинський 

міський відділ 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 



 

Західного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства 

юстиції (м. Львів) 

256 Державна реєстрація народження  // - // 

257 Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 

знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних 

актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації 

Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

258 Визначення обсягу компенсації витрат власника жилого 

приміщення, що пов’язані з безоплатним розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб 

Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

259 Надання комплексної послуги “єМалятко”, яка складається з 

таких послуг:  

1) державна реєстрація народження та визначення 

походження дитини;  

2) призначення допомоги при народженні дитини;  

3) призначення допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях;  

4) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб — 

платників податків; 

5) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї;  

6) визначення належності новонародженої дитини до 

громадянства України; 

7) внесення інформації про новонароджену дитину до 

Єдиного державного демографічного реєстру з 

присвоєнням унікального номера запису в ньому. 

Управління “Центр 

надання 

адміністративних 

послуг”; 

 Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Волинській 

області  

260 Оформлення і видача паспорта громадянина України, з 

безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 

18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків 

Нововолинський 

міський відділ 

Управління ДМС 

України у 

Волинській області 

 

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Зовнішньоекономічний оборот товарів (січень-березень 2022 року): 

експорт       - 19,4 млн дол. США 

імпорт                                                                         - 25,3 млн дол. США 

Зовнішньоекономічний оборот послуг (2021 рік): 

експорт                            - 1,6 млн дол. США  

імпорт                                                                        - 7,7 млн дол. США  

Основні країни-партнери: Польща, Німеччина, Молдова 

 

 



 

Транспортний комплекс і зв’язок 

Транспортна мережа загального користування: 

Експлуатаційна довжина: 

- автомобільних доріг державного і місцевого значення - 92,1 км 

у т.ч. із твердим покриттям      - 65,0 км 

Питома вага: 

- автомобільних доріг із твердим покриттям    - 70,6% 

Зв’язок загального користування: 

Оператори мобільного зв’язку (Київстар, Vodafone, Lifecell) 

 

Торгівля і сфера послуг 

Мережа підприємств: 

магазини         - 419 одиниць 

ресторани, кафе, їдальні, бари, тощо     - 39 одиниць 

підприємства побутового обслуговування    - 183 одиниць 

ринки          - 1 одиниць 

 

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 – 12 

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) – 1 

Кількість постійних дошкільних закладів – 12  

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, 

клуби юних техніків) – 5 

 

Охорона здоров’я: 

Медичні установи        - 11 

у тому числі: 

лікарняні установи       - 1 

лікарські амбулаторно - поліклінічні установи   - 10 

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини: 

 Амбулаторія №1 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» (м.Нововолинськ, 5-й Мікрорайон, 6) 

 Амбулаторія №2 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» (м.Нововолинськ, пров. Поштовий, 1) 

 Амбулаторія ЗПСМ смт. Благодатне КНП «НЦПМСД» (м. Нововолинськ, 

смт.Благодатне, вул. Перемоги, 20) 

 Амбулаторія №3 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» (м. Нововолинськ пр. Дружби, 19) 

 Амбулаторія №4 ЗПСМ КНП «НЦПМСД» (м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7) 

 Амбулаторія ЗПСМ с.Гряди ( 45320, с.Гряди, вул.Л.Українки, 1) 

 ФАП с.Грибовиця (45324, с.Грибовиця, вул.Т.Шевченка, 14) 

 ФАП с.Низкиничі (45321, с.Низкиничі, вул.Киселя, 12а) 

 ФАП с.Тишковичі (45322, с.Тишковичі, вул. Тишковичівська, 7) 

 ФАП с.Хренів (45320, с.Хренів, вул. Миру, 39а) 

                                           

 

Культура 

 

Будинки культури, клуби       - 6 

Пам’ятники історії і культури      - 9 

Музеї          - 1 

Бібліотеки         - 7 

 

 



 

Політична активність 

 

Нововолинська міська рада представлені такими партіями: «Європейська Солідарність»,  

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «За 

майбутнє», «Слуга народу». 

 

Проблемні питання 

 

1. Будівництво 3-ої черги полігону твердих побутових відходів для м.Нововолинська на 

землях Старолішнянської сільської ради 

2. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати на вугледобувних підприємствах 

3. Пільги, які надаються державою повинні фінансуватись за рахунок коштів державного 

бюджету. 


