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1. Загальна інформація про громаду 
 

Ковельська територіальна громада сформувалася шляхом приєднання до міста 

Ковеля слідуючих сільських населених пунктів: с. Білин, с. Воля, с. Воля-Ковельська, 

с. Гішин, с. Городилець, с. Доротище, с. Заріччя, с. Зелена, с. Клевецьк, с. Колодниця, 

с. Лапні, с. Любче, с. Ружин, с. Тойкут. Адміністративний центр громади м. Ковель – 

розташований на берегах річки Турія, в географічному центрі Волині, за 70 км від обласного 

центру – м. Луцька, за 65 км від автопереходу Ягодин-Дорогуськ (на кордоні з Республікою 

Польща) та за 69 км від 

автопереходу «Доманове» 

(на кордоні з Республікою 

Білорусь).  

 

Географічні дані 

Ковель розкинувся на 

Поліській низовині, що 

відноситься до 

Східноєвропейської рівнини.  

Місто розташоване у зоні 

мішаних лісів. 

Клімат – помірно-

континентальний. Домінуючі 

вітри Північно-Західні. 

Направлення висотних 

вітрів 280-340 град. 

Середньорічні 

температури: середній 

максимум +10 °C, середній 

мінімум +3 °C. 

Кількість опадів 560 мм. 

Територією міста 

протікає річка Турія: ширина 

якої 8-10 м., глибина – 0,6-1,7 

м., заплава  – 1,5-2,5 м., 

швидкість течії – не більше 0,5 

м/сек. 

На руслі річки Турії 

збудовано міське 

водосховище: площа дзеркала 

– 5,55 км2, об’єм повний – 1,27 

млн. м3, об’єм корисний – 0,45 

млн. м3. 

 

Кордони 

За 60-70 км від Ковеля пролягають державні кордони: на півночі з Білоруссю, на заході 

з Польщею. 

Місто є одним із найбільших залізничних вузлів Західної України, який має вагоме 

стратегічне значення для України, з’єднуючи її з багатьма європейськими країнами. Від 

Ковеля розходяться залізничні шляхи в шести напрямках: до Сарн (на Київ), до Ківерець 

(на Луцьк та Рівне), до Володимира-Волинського (на Львів), до Хелма (на Варшаву та 

Берлін), до Бреста та до Камінь-Каширського.  

Через Ковель проходить декілька автошляхів загальноєвропейського, національного та 

регіонального значення. Зокрема автошлях E373 (в межах України має номер М07) з’єднує 

 
 

Загальні відомості про громаду: 

Загальна кількість населення – 72,82 тис. осіб, з них 

міського населення: 67,575 тис. осіб та сільського: 5,245 тис. 

осіб. 

Площа – 316,7 кв. км. 

 

Відстань від м. Ковель до м. Луцька:  

  залізницею – 84 км; 

  шосейними дорогами – 70 км 
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Київ і Люблін, а також автошлях E85 (в межах України М19) від Александруполіса через 

Бухарест, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Брест, Вільнюс до Клайпеди. 

 

Адреса Ковельської міської ради: вул. Незалежності, 73, м. Ковель, 45000 

E-mail: info@kovelrada.gov.ua 

тел. (03352) 6-17-00 

факс (03352) 6-17-02 

 

1.1. Символіка міста: герб, прапор 
 

 

Затверджений 16.09.1993 р. 

Автор – А. Б. Гречило. 

 

Герб Ковеля – знак, в основі якого – щит, що має 

червоне (малинове) поле, в центрі якого зображена золота 

підкова, оточена трьома срібними хрестами. Над щитом 

розміщена срібна корона. Щит обрамлений золотою 

прикрасою в стилі бароко. Головний елемент герба – золота 

підкова в центрі щита. Вона означає давнє ремесло 

ковельчан – ковальство, а також і назву міста. Підкова  

є символом щастя і благополуччя людей. 

Срібні хрести нагадують про триєдність світу  

і християнську основу духу. Корона міста – не тільки 

символічна прикраса щита. Вона ще й нагадує про 

ковельський замок і про те, що Ковель мав статус міста 

королівського. За правовим статусом в середньовічні часи на Волині королівськими були ще 

Луцьк і Володимир-Волинський. 

Червоний колір герба – це історичний колір герба Волині. Він символізує відвагу, 

гарячу любов до Бога, готовність пролити кров за Бога і Батьківщину Україну. 

 

 

Затверджено 16.09.1993 р. 

 

Прямокутне полотнище. На червоному полі жовта 

підкова, над нею тризубий постамент оборонних веж, 

навколо три срібні хрести, хоругва з трьох сторін обрамована 

орнаментом з використанням синього кольору. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Коротка історична довідка 

 
Ковель – одне з найдавніших міст Волині. Археологічними розкопками доведено 

існування тут поселення мідно-кам’яної доби (середина ІІІ тис. до н.е.). Є різні свідчення про 

багату та давню історію Ковеля, зокрема крем’яні сокири, списи, серпи, що були віднайдені 

свого часу на Ковельщині. В ті стародавні часи Волинь вкривалася людськими поселеннями, 

або «стоянками». Як правило, наші предки селилися в захищених місцях, біля водоймищ. 
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О. Цинкаловський, досліджуючи перші поселення на Волині, підкреслював, що на 

місці, де постав Ковель, було виявлено багато камінного знаряддя, а також бронзових 

наконечників списів, римських монет. 

Легко здогадатися, чому серед боліт, у лісі поселилися древні люди, де з часом виросло 

місто. Сама природа створила захисні споруди від ворогів. Кмітливому, древньому 

архітектору лишилося вказати перстом, де викопати глибокий захисний рів, і за рахунок 

виритої землі підняти площину поселення над рівнем моря. 

За давньою легендою першим поселенцем у тутешній місцевості був вправний майстер 

– коваль, тому і село, де він жив, назвали Ковле. З часом це слово трансформувалось  

у сучасну назву – Ковель. 

На чолі міста тут у свій час стояли такі історичні постаті як князі Сангушки, королева 

Бона, князь Андрій Курбський та багато інших відомих діячів. 

На середньовічному гербі Ковеля поряд з іншою геральдичною атрибутикою – контури 

веж замку і підкови, давнього символу щастя і достатку. Ці зображення відповідають 

тогочасній дійсності. На жаль, слідів старовинного замку не збереглося. Вчені-історики 

твердять, що Ковель знаходився під захистом укріпленого замку з кількома ворітьми та 

вежами, який, вірогідно, був розташований на острові, оточеному річкою Турією та її 

притоками. Навколо замку згодом і формувався центр міста, де оселялась знать, ремісники, 

шляхта. Ковельчани були мудрими людьми. Замок мав гідрологічні споруди, що утримували 

воду, яка падала на великі колеса і крутила мукомельний механізм. Така споруда виконувала 

водночас і захисну функцію, і господарську – використовувалась, як млин. Старожили 

пам’ятають про цей замок за переказами, в яких йдеться про те, що він був знищений 

пожежею. Вцілілі від пожежі ворота з вежею, як останній свідок Ковельського замку, 

простояли до 1805 року і були зруйновані за наказом російського генерала, графа Сергія 

Каменського. 

Через східні ворота і міст був вихід на дамбу, яка пролягала до вулиці в напрямку 

Луцька. На дамбі були влаштовані винні погреби, котрі давали відчутний прибуток до казни 

міста й замку. Дерев’яні шлюзи утримували потрібний рівень води, яка, падаючи, крутила 

колеса млина. 

У 1518 році своєю грамотою польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю 

Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому Магдебургського права. Тут почали 

відбуватися ярмарки і торги, запроваджувалось внутрішнє самоврядування.  

У 1543 році місто перейшло в управління ковельських старост, котрі турбувались про 

його благоустрій, були розпорядниками королівських прибутків, чинили суд і розправу над 

шляхтою і селянами. 

Основу економіки міста становило дрібне товарне виробництво, що забезпечувало 

потреби місцевого ринку. 

У ХVIII столітті Ковель був значним ремісничим і торговельним центром Волині,  

в якому утвердилися товарно-грошові відносини. Після третього поділу Польщі Ковель став 

повітовим містом Росії. 

Бурхливий економічний розвиток міста припадає на другу половину ХІХ століття. 

Реформа 1861 року дає поштовх для нового піднесення. Прокладається перша залізниця 

Київ-Брест через Ковель (1873р.), розвивається промисловість, в декілька разів зростає 

кількість населення. Ковель за значимістю стає третім у Волинській губернії містом після 

Житомира та Рівного. 

У 1907 році споруджено новий залізничний вокзал за проектом відомого архітектора 

Олександра Вербицького. Будуються кількаповерхові будинки, деякі з них і досі збереглися 

у центрі міста. 

На початку ХХ ст. відкрито чимало готелів. Працюють тютюнова фабрика, винний 

склад, друкарня, книгарня, залізнична амбулаторія, школи, гімназія. Діє п’ять церков. 

Місто розбудовується і стає красивішим. В будовах і вулицях, садах і скверах, 

творчості і наукових відкриттях є частка праці кожного ковельчанина. 
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Наше місто, благодатна ковельська земля, подарували Україні та світу не одну величну 

постать. 

Ковельщина була колискою багатьом вченим, письменникам, артистам, імена яких 

прославили не лише синьооку Волинь, а й Україну. В цьому краї брали наснагу для творчості 

Т.Шевченко, І.Франко, П.Куліш, М.Старицький, М.Лисенко, М.Драгоманов. Саме тут 

матеріалізувались в слові Лесі Українки одвічні мрії українського народу про волю. 

Проте, мирну працю Ковеля порушують Перша світова війна і революція. Місто зазнає 

відчутних втрат. Опинившись під Польщею, ковельчани відбудовують його, незважаючи на 

національний гніт і політичний геноцид, борються з поневоленням, і закономірно приходять 

до об’єднання із Східною Україною, як і всі волиняни. 

Надзвичайно важкі випробування принесла Друга світова війна. За чотири роки 

окупації гітлерівці знищили 35 тисяч мирних жителів та військовополонених. Героїчна битва 

при звільненні Ковеля продовжувалась 127 днів і ночей, після якої лишились руїни  

і попелища. Вціліло лише кілька будинків. Ковельчани взялися за відбудову. Завдяки їх 

самовідданій праці в короткі строки відновила роботу залізниця, стали до ладу переробні 

підприємства, відбудовано житло та інші об’єкти соціально-культурної сфери. 

Слави міста-красеня із високим рівнем економічного та соціально-культурного 

розвитку Ковель набув у другій половині минулого століття. 

Основною рисою ковельчан завжди була працьовитість. Вони споруджують гігант 

машинобудування «Ковельсільмаш», нові об’єкти переробки, зокрема м’ясокомбінат, 

молокозавод, хлібозавод, заводи продтоварів, меблевий комбінат, швейну фабрику, будинки 

культури, кінотеатри. 

Історія Ковеля надзвичайно багатогранна. Її торкнулося литовсько-руське управління  

і панування Речі Посполитої, царсько-російська колонізація і австро-угорське панування, 

сталінська диктатура і гітлерівська окупація, комуністично-радянська система і становлення 

незалежності України. 

Від часу заснування місто було багатим на пам’ятки старовини, архітектурні споруди. 

На жаль, чимало з них зруйновано у полум’ї численних воєн. Цінною в архітектурному,  

а особливо в історичному сенсі, окрасою міста є приміщення колишньої аптеки Фрідріксона 

(ІХХ ст.), послугами якої користувалися Косачі, міської поліклініки (1910 р.), приміщення 

Ковельського ревкому по вул. Незалежності, 132 (поч. ХХ ст.), ЗОШ І-ІІ ступеня № 6 (поч. 

ХХ ст.). Вони зберегли елементи національної стилістики і вирізняються із сучасної фонової 

забудови.  

Досить непроста доля духовних святинь міста Ковеля. З православних храмів до наших 

днів зберігся Свято-Воскресенський собор (1877 р.), Свято-Михайлівська церква 

(поч. ХХ ст.), що належать до цінних архітектурно-художніх зразків Волинської 

монументальної архітектури. 

До пам’яток старовини належить споруда по вул. Незалежності, 125. Це колишня 

єврейська синагога (сер. ІХХ ст.). Незважаючи на певні зміни в плануванні, будинок 

залишився унікальним зразком конструктивного рішення, зберіг характерні риси культової 

споруди. 

Найстарішим дерев’яним храмом Ковеля є римо-католицький костел Святої Анни 

(1771 р.), привезений із села Вишеньки Рожищенського району. Унікальною є двовежева 

форма храму, що властиво більше для мурованої архітектури. В Україні дерев’яних 

двовежевих костелів, датованих ХVІІІ ст., збереглось лише два. Один із них – у місті Ковелі. 

До числа цінних в архітектурно-художньому плані зразків сакральної архітектури належить 

Михайлівська церква (1903 р.). 

Відлунням історичного минулого і культурної спадщини Ковеля є 43 пам’ятки, що 

перебуває під охороною держави. Зокрема в місті споруджено пам’ятник Богдану 

Хмельницькому (1954 р.), Меморіал Слави (1977 р.), пам’ятник Лесі Українці (1991 р.), 

Монумент на честь пам’яті жертв Другої світової війни (1996 р.), Стелу пам’яті воїнам – 

інтернаціоналістам (2001 р.), пам’ятник Тарасу Шевченку (2005 р.), пам’ятник жертвам 

аварії на ЧАЕС (2008 р.), Стела «Хрест пам'яті жертв більшовицького терору». З ініціативи 
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релігійних громад міста відкрито храм великомученика Пантелеймона, Собор Святого 

Дмитрія Солунського, греко-католицький храм Блаженного Миколая Чарнецького.  

У 2008 році у місті відкрито культурно-просвітницький центр із виставковими залами та 

кімнатою-музеєм художника Андроника Лазарчука. 

В міському історичному музеї зберігається та експонується понад три тисячі експонатів 

з історії міста Ковеля. 

Ковель сьогодні – сучасне і знане місто не лише в нашій державі, а й за її межами, 

потужний залізничний вузол Західної України, який має вагоме стратегічне значення для 

держави, з’єднуючи її з багатьма європейськими країнами. 

Ковель пережив злети і падіння, досягав розквіту і дощенту руйнувався, але завжди 

вставав у неповторній красі. Впродовж століть місто залишалося українським зі своїми 

звичаями, традиціями, культурою, мовою. 

 

2. Система управління громадою 

2.1. Відомості про міського голову 

 
Міський голова Чайка Ігор Леонтійович 

Число, місяць і рік народження 16.12.1964 

Службовий телефон (03352) 6-17-00 

Факс (03352) 6-17-02 

Освіта Вища 

Спеціальність за освітою Журналіст 

Ким висунутий на виборах (партія) Політична партія «За майбутнє» 

Обраний з …-ох кандидатур 15 

Отримав % голосів 16,59 % 

Обирається (який раз) Вперше 

 

2.2. Відомості про секретаря міської ради 

 
Секретар міської ради Багнова Оксана Леонтіївна 

Число, місяць і рік народження 04.11.1970 

Службовий телефон (03352) 6-17-07 

Факс (03352) 6-17-02 

Освіта Вища 

Спеціальність за освітою Організатор дошкільного виховання 

Ким висунутий на виборах (партія) Політична партія «За майбутнє» 

 

2.3. Відомості про заступників  

міського голови/керуючого справами виконкому 
 

П.І.Б. Посада 

Яковлев Тарас Володимирович Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

Маленицька Наталія Дмитрівна Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

Жигаревич Віктор Володимирович Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

Чуліпа Івана Ростиславович Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

2.4. Склад виконавчого комітету 
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№ П.І.Б. Посада, місце роботи 

1 Чайка Ігор Леонтійович міський голова 

2 Багнова Оксана Леонтіївна секретар міської ради 

3 Яковлев Тарас Володимирович перший заступник міського голови 

4 Маленицька Наталія Дмитрівна заступник міського голови 

5 Жигаревич Віктор Володимирович заступник міського голови 

6 Чуліпа Іван Ростиславович керуючий справами виконавчого комітету 

7 Борка Анатолій Юрійович староста 

8 Бородій Петро Віталійович староста 

9 Корнійчук Ігор Павлович староста 

10 Трофимчук Юлія Володимирівна староста 

11 Вальчук Алла Павлівна тимчасово не працююча 

12 Вітер Валентин Степанович генеральний директор Ковельського МТМО 

13 Дідицький Роман Володимирович підприємець 

14 Клюс Сергій Валерійович співвласник Міжнародної Комп’ютерної 

Академії ШАГ 

15 Панасюк Сергій Вікторович тренер-викладач обласної ДЮСШ інвалідів 

16 Півень Алла Володимирівна головний бухгалтер Ковельського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

17 Семенюк Юрій Володимирович виконавчий директор ПП «Компанія Юкон» 

18 Ткачук Ігор Олегович директор ліцею №13 

 

 

2.5. Структура Ковельської міської ради за фракціями 

 

 

 
 

 

 

 

18%

18%

16%16%

13%
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8%
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Слуга народу (7)

Європейська 
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Аграрна партія (6)

Батьківщина (5)

Сила і Честь (4)

Свобода (3)
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2.6. Депутати Ковельської міської ради восьмого скликання 

 
ПП «За майбутнє» 

1. Багнова Оксана Леонтіївна 

2. Григола Олена Григорівна 

3. Дружинович Валерій Павлович 

4. Дяків Альбіна Антонівна 

5. Оксентюк Петро Віталійович 

6. Скороход Сергій Олександрович 

7. Шпіка Володимир Анатолійович 

 
ПП «Слуга народу» 

1. Зайцева Маргарита Романівна 

2. Клімук Вадим Валентинович 

3. Миронюк Андрій Валерійович 

4. Мілінчук Андрій Валерійович 

5. Сеник Наталія Андріївна 

6. Уніга Олег Вікторович 

7. Шворак Роман Григорович 

 
ПП «Європейська солідарність» 

1. Верчук світлана Степанівна 

2. Дружинович Сергій Олександрович 

3. Дружинович Тетяна Іванівна 

4. Козак Олег Володимирович 

5. Пашкевич Станіслав Юрійович 

6. Яцук Жанна Василівна 

Аграрна партія України 

1. Александрук Руслан Миколайович 

2. Ваць Микола Володимирович 

3. Мигуля Андрій Дмитрович 

4. Мигуля Олена Павлівна 

5. Римарчук Василь Михайлович 

6. Семенюк Павло Трохимович 

 
ПП Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

1. Кіндер Олег Олексійович 

2. Клімашевська Олена Миколаївна 

3. Рудь Юрій Євгенович 

4. Середюк Тетяна Володимирівна 

5. Федосюк Віра Іванівна 

 
ПП «Сила і Честь» 

1. Васковець Людмила Андріївна 

2. Печенюк Микола Васильович 

3. Пініс Ігор Олексійович 

4. Стасюк Галина Миколаївна 

 
ПП Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 

1. Луцик Ірина Юріївна 

2. Ткачук Вадим Олегович 

3. Черняков Валерій Вікторович 



 

11 

 

2.7. Інформація про виконавчі органи міської ради 

 
Органи місцевого самоврядування Кількість одиниць 

Міська рада 1 

Виконавчий комітет 1 

Виконавчі органи міської ради 

Апарат управління міської ради та її 

виконавчих органів 

1 

Департаменти - 

Управління 7 

Відділи 20 

Інші структури - 

 

 

3. Економічний розвиток міста 

 

3.1. Виконання бюджету міста 

 
Протягом 2021 року міський бюджет виконаний по доходах на 103,1 % до уточненого 

плану на січень-грудень, в сумі це становить 804420,3 тис. грн, в тому числі надійшло до 

загального фонду власних надходжень 518624,6 тис. грн (виконання 104,5%), до 

спеціального фонду 30383,1 тис. грн (114,1 %), офіційних трансфертів з державного бюджету 

надійшло 211755,3 тис. грн (99,9 %). 

Рівень виконання доходів міського бюджету забезпечив фінансування бюджетних 

видатків на загальну суму 780570,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету на 

суму 603381,3 тис. грн, та по спеціальному фонду бюджету на 177188,8 тис. грн і виконання 

відповідно становить по бюджету міста 94,6 % до річного бюджетного призначення, в тому 

числі по загальному фонду 97,5 % та по спеціальному фонду 85,8 %. 

Протягом 2021 року здійснено видатків на 158761,1 тис. грн більше ніж у 2020 році,  

в тому числі по загальному фонду бюджету на 126495,2 тис. грн та по спеціальному фонду 

бюджету на 32265,9 тис. грн. 

Питома вага видатків загального фонду у бюджеті міста становить 73,3 % та 

спеціального фонду – 26,7 %. 

 

Доходи місцевих бюджетів, грн. 804420270 

Видатки місцевих бюджетів, грн. 780570037 

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. 10923 

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих 

бюджетів (до затверджених місцевими радами 

показників) 

104,5 %  

Темпи збільшення (зменшення) доходів місцевих 

бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду 

попереднього року 

+102,9 тис. грн. 

+ 123,1 % 
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3.2. Суб’єкти підприємницької діяльності  

 
Суб’єкти підприємництва 

 

Кількість (одиниць) Відсотки (%) 

фізичні особи – підприємці  3685 74 

юридичні особи 1 283 26 

Всього: 4 968 100 
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3.3. Промисловість. Підприємства. 
 

Перелік підприємств, продукції виробничо-технічного призначення та товарів 

народного вжитку 

 

Назва підприємства 

Посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника 

Індекс, адреса, телефон/факс, e-

mail, сайт 

Асортимент продукції, 

товарів народного вжитку 

ТОВ «ВО 

Ковельсільмаш» 

Генеральний 

директор – 

Міхєєв Андрій 

Володимирович 

45007, м. Ковель, вул. Варшавська, 1 

Тел./ф.: (03352) 61050, 

Тел.: (03352) 61002 

e-mail: referent@kovelselmash.com 

Сайт: http://www.kovelselmash.com 

Сільськогосподарські 

машини, ланцюги, 

культиватори, поковки, 

вироби з металу, послуги 

штампування, подрібнювачі 

деревини, запчастини та 

вузли до обладнання тепло-

електростанцій  та ін. 

ТзОВ «Добра кухня» 

Директор – 

Бондарук Андрій 

Петрович 

45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 

15 

Тел./ф.: (03352) 59612 

Їжа та страви готові з м’яса, 

субпродуктів м’ясних, 

макаронів 

ТзОВ «Верба-ВВ» 

Директор – 

Полячук Тетяна 

Миколаївна 

45008, м. Ковель, вул. Незалежності, 

17, А/С 11 

Тел.: 0504335572 

Переробка лісопродукції 

ТзОВ «ВКФ 

«Ковель» 

Директор – 

Жунке Федір 

Васильович 

45000, м. Ковель, 

вул. Незалежності,125 

Тел.: (03352) 46239 

Тел./ф.: (03352) 45191 

e-mail: director@vkfkovel.com 

Сайт: http://vkfkovel.com 

Швейні вироби 

ТОВ «САВА-УА» 

Директор – Дяків 

Альбіна 

Антонівна 

45000, м. Ковель, 

вул. Володимирська, 135 

Тел.: (050) 673 06 57 

e-mail: sava.kovel@gmail.com 

Виробництво панчішно-

шкарпеткових та інших 

трикотажних виробів 

ТОВ «НЗК» 

Директор – 

Андрусик Василь 

Миколайович 

45005, м. Ковель, вул. Ватутіна, 61А 

Тел.: (03352) 60103, 

Факс: (03352) 60102 

e-mail: andrusik.nzk@gmail.com 

Виробництво меблів 

ТОВ «Ковельський 

хлібокомбінат» 

Директор – 

Смітюх Іван 

Євдокимович 

45005, м. Ковель, пров. 2 Ватутіна, 6 

Тел.: (03352) 60243, 

Факс: (03352) 60091, 

e-mail: Khk.kovel.@gmail.com 

Вироби хлібобулочні 

ТзОВ «К.П. Верес» 

Директор – 

Гонта Павло 

Петрович 

45000, м. Ковель, вул. Грушевського, 
79 

Тел./ф.: (03352) 51464, 

Тел.: (03352) 53555 

e-mail: veres@kv.lt.ukrtel.net 

Оптова торгівля, торгівля 

будматеріалами, 

виготовлення дверей 

ТзОВ «Волинь 
Склопласт» 

Директор – 

Степанюк Тетяна 
Анатоліївна 

45000, м. Ковель, вул. Шевченка, 

30 а, 

Тел./ф.: (03352) 52252 

e-mail: volynskloplast@ukr.net 
Сайт: http://www.volyn-

skloplast.com/ua/ index/ 

 

Виробництво 

металопластикових вікон, 
дверей 
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ТОВ «Волинь-

Кальвіс» 

Директор – 

Понікарчук 

Анатолій 

Миронович 

45000, м. Ковель, 

вул. Грушевського,110 а, 

Тел/ф.: (03352) 52198, 

Тел.: (03352) 34604 

e-mail: volkalvis@gmail.com 

Сайт: http://www.volyn-kalvis.com.ua 

Виробництво котлів 

ТзОВ «Хліб» 

Директор – 
Борзовець 

Олександр 

Леонідович 

45000,м. Ковель, 
вул. Незалежності,120 

Тел. 0991673009 

Вироби хлібобулочні 

ПрАТ «ШБУ-63» 

Голова правління 

Пець Ігор 

Андрійович 

45000, м. Ковель, вул. Брестська, 

198,  

Тел.: (03352) 59229, 59093,69086 

Виробництво 

асфальтобетону 

ВКПП 

«Агропромтехцентр» 

Керівник – 

Семенюк Павло 

Трохимович 

Юридична адреса: 45000, м. Ковель, 

вул. Театральна, 15; 

Адреса виробничих потужностей: 

45021, с. Тойкут, вул. Шосейна, 11  

Тел.: (03352) 93222,  

e-mail: agroprom121@ukr.net 

Лісопильне та стругальне 

виробництво; виробництво 

дерев'яної тари 

ТОВ "Еко-тара" 
Директор – 

Семенюк Віктор 

Трохимивич 

45021, с. Тойкут, вул. Шосейна, 41 
Тел.: 0673340200,  

e-mail: eko-tara45021@ukr.net 

Лісопильне та стругальне 

виробництво 

Ковельська сімейна 

пеперова фабрика 

Керівник – 

Прадійчук Ігор 

Анатолійович 

45004, с. Воля-Ковельська, вул. 

Зарічна, 13 

Тел.: 0951320313 

Виготовлення туалетного 

паперу 

ТОВ "Інтер'єт Люкс" 

Керівник – 

Чимрук Олег 

Миколайович 

45004, с. Воля-Ковельська, 

вул. Центральна, 64, 

Тел.: 0505325544 

Виробництво меблів 

ТОВ 

"Волиньдорресурс" 

Директор – 

Григоренко 

Сергій 

Анатолійович 

45060, с. Зелена, вул. Люблинецька, 

10 

Виробництво бетонних 

розчинів, готових для 

використання 

ТОВ "Волиньдорбуд" 

Директор – 

Карач Василь 

Миколайович 

Юридична адреса: 45000, м. Ковель, 

вул. Відродження, 4  

Адреса виробничих потужностей: 

45060, с. Зелена, вул. Люблинецька, 

10 

Тел.: 0672443007 

Виробництво бетонних 

розчинів, готових для 

використання Виробництво 

іншої хімічної продукції, 

н.в.і.у. 

СТзОВ «Білинське» 

Директор – 

Гадзовський 

Геннадій 

Леонардович 

45042, с. Білин, вул. Ковельська, 1к, 

Тел. 0503744555,  

e-mail: nacagro33@gmail.com  

Вирощування зернових 

культур 

ФОП 
Шворак Петро 

Єфремович 

45042, с. Білин, вул. Наконечного, 11 

Тел. 0681403474 
Виробництво меблів 

ФОП 

Кутній 

Олександр 

Леонтійович 

45042, с. Білин, вул. Ковельська, 30 

Тел. 0978398391 

Промисловість, виробництво 

рамок для бджільництва 
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3.4. Заклади торгівлі 

 

Назва закладу Адреса Режим роботи Телефон 

Супермаркети: 
Код Ковеля 

03352 

«ЕКО МАРКЕТ» 

 вул. Брестська, 7, (ТРЦ 

«БРІСТОЛЬ»)  

вул. Сагайдачного,7 

з 8.00 до 22.00 3-45-70 

«АТБ Маркет» вул.Заводська,16 цілодобово - 

«АТБ Маркет» вул.Незалежності, 83 цілодобово - 

«Наш край» вул. Грушевського, 10 цілодобово 5-37-57 

«Дисконт» вул. Брестська, 133 з 8.00 до 22.00 5-30-28 

«Слайга» вул. Петра Могили, 2 цілодобово 5-15-49 

будівельних матеріалів 

«Верес» 
вул. Грушевського, 79 

з 8.00 до 20.00, неділя - з 8.00 

до 19.00 
5-35-55 

«Салют» бульв.Лесі Українки, 29 з 8.00 до 23.00 - 

Магазини: 

«Салют-Експрес» вул. Незалежності, 56 з 08.00 до 23.00 5-98-81 

«Фокстрот» вул. Незалежності, 106 з 10.00 до 20.00 - 

«Ватсонс ДЦ» вул. 1-го Грудня, 2 з 09.00 до 19.00 5-93-03 

«Автозапчастини» вул. Сагайдачного, 6 з 09.00 до 18.00 5-21-05 

Будівельний універсальний 

магазин «Буд-експо» 
вул. Брестська, 133 

з 08.00 до 20.00, субота, неділя 

- з 9.00 до 18.00 
5-35-32 

«Орбіта» вул. Грушевського, 7 з 10.00 до 19.00 5-39-99 

«Універмаг» вул. Незалежності, 134 з 10.00 до 19.00 5-12-64 

«Козацькі забави» 

вул. Незалежності, 55, 

 вул. Міцкевича, 1а  

вул. Відродження, 1 

з 07.00 до 23.00 з 07.00 до 

23.00 з 07.00 до 23.00 

7-18-22 5-16-01 

5-03-37 

«Сяйво» вул. Заводська, 9 цілодобово 5-50-24 

«Дари Волині» вул. Грушевського, 1 з 07.30 до 22.00 5-11-45 

«Вечірній» вул. Незалежності, 92 з 08.00 до 24.00 5-03-32 

«Глобус» вул. Стуса, 17 з 09.00 до 19.00 
0953388697 
0686258898 

«Авторемсервіс» вул. Брестська, 113б з 09.00 до 18.00 6-01-12 

«Склопласт» вул. Шевченка, 30а з 09.00 до 18.00 5-22-52 

«ЕВА» 
бульв. Лесі Українки,11 а, 

 вул. Незалежності, 106 
з 8.00 до 21.00 - 

Торгові центри: 

«Фаворит» вул. Театральна, 18 

з 10.00 до 18.00, субота – з 

10.00 до 15.00, неділя - 

вихідний 

5-28-84 
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«ЮВАНТ» вул. Варшавська, 5 
з 10.00 до 19.00, вихідний – 

понеділок 
4-63-70 4-99-22 

«Аладін» вул. Сагайдачного, 10 з 09.00 до 18.00   

«Куб» вул. Косачів, 6а з 09.00 до 20.00   

«Подіум» вул. Володимирська, 1 з 10.00 до 19.00 4-89-89 

«Ажур» бульв. Лесі Українки, 31 з 10.00 до 19.00 3-44-29 

«Макс-Мікс» вул. Драгоманова, 19 з 09.00 до 18.00 5-00-22 

Торговий дім «Бульвар» бульв. Лесі Українки, 18 

з 10.00 до 19.00, субота – з 

10.00 до 17.00, неділя – з 10.00 

до 15.00 

  

«Акцент» бульв.Лесі Українки,11 а з 10.00 до 19.00   

«Епіцентр К» вул.Володимирська, 135 а 
з 08.00 до 21.00, неділя - з 

09.00 до 20.00 
6-15-00 

Торгово-розважальний центр 

«БРІСТОЛЬ»  

вул. Брестська, 7  

вул. Левицького, 2а 
з 09.00 до 19.00 0509777887 

 

В місті функціонують два ринки підпорядковані Ковельському госпрозрахунковому 

ринку, які працюють з 08.00 до 16.00 години: 

- Центральний (вул. Брестська, 2), вихідний день – понеділок, телефон  

(03352) 4-53-65; 

- Привокзальний (бульвар Лесі Українки, 43), вихідний день – вівторок, телефон 

(03352) 5-91-98. 

 

3.5. Заклади харчування 
 

Назва закладу Адреса Режим роботи Телефон 

Ресторани: 

 "Міра Мар"  вул.Володимирська,135 а  з 12.00 до 24.00   

“Ковель” вул. Грушевського, 8 з 12.00 до 24.00 5-05-47 

“Прем’єр О” вул. Незалежності, 117   5-04-23 

Ресторація 

"Централь” 
вул. Брестська, 7, ТРЦ “БРІСТОЛЬ” з 12.00 до 24.00 7-30-73 

Кафе: 

«Комфорт» вул.Грушевського, 8а з 08.00 до 21. 00 0951308188 

«Оранж» вул. Незалежності, 98 з 12.00 до 24.00 5-18-84 

«Наше місто» 

вул. Залізнична, 3 у комплексі надаються 

послуги автостоянки, місць тимчасового 

(готельного) розміщення громадян 

з 12.00 до 24.00 5-23-41 3-21-58 

«Классік»  Піцерія 

«Классік» 

вул. Міцкевича, 14 вул. Володимирська, 87 

/суші-бар, ПАБ, доставка піци/ боулінг вул. 
Сагайдачного, 6в 

з 11.00 до 24.00 з 11.00 

до 24.00   з 11.00 до 
24.00 з 11.00 до 23.00 

5-11-66 4-51-61 

7-29-00 7-12-66 

«Дакар» вул. Брестська, 111а з 09.00 до 24.00 0399696907 

«Брамка» вул. Володимирська, 152 з 11.00 до 23.00 0981051800 
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«Полісся» вул. Незалежності, 125 з 12.00 до 24.00 0503783725 

«Маестро» вул. Незалежності, 117 з 09.00 до 23.30 5-92-41 

«ОТТО» вул. Незалежності, 57 з 09.00 до 22.00 0990750084 

«Сопрано» вул. Незалежності, 87 з 11.00 до 24.00 0932497712 

«Кіно» вул. Театральна, 18 з 12.00 до 04.00 5-31-32 

«Любисток» вул. Незалежності, 56 з 09.00 до 23.00 5-01-67 

«Текіла» вул.Варшавська,1 цілодобово   

«Золотий ключик» вул. Грушевського, 8 з 12.00 до 24.00 5-05-47 

«Водограй» вул. Ярослава Мудрого, 4 з 11.00 до 24.00 6-24-48 

«Бочка» вул. П. Могили, 2 з 12.00 до 24.00 0993065330 

«Порт 2012» вул. Варшавська, 2 з 08.00 до 24.00 4-65-69 

«Рандеву» вул. Луцька, 15 з 12.00 до 24.00 6-40-20 

 

 

3.6. Адміністративні послуги 

 
Основним завданням управління «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Ковельської міської ради є організація надання адміністративних 

послуг у найкоротші терміни і за мінімальної кількості відвідин заявників; покращення 

якості їх надання; забезпечення інформування заявників про вимоги і порядок надання 

адміністративних послуг через ЦНАП. 

Прийом та видача документів у м. Ковель здійснюється за двома адресами:  

в основному офісі управління ЦНАП - вул. Незалежності, 73 та територіальному підрозділі - 

вул. Драгоманова, 22 (надалі ТП). Після утворення Ковельської територіальної громади 

розпочали роботу 4 віддалених робочих місця адміністраторів ЦНАП (надалі ВРМ) в селах 

Зелена, Білин, Заріччя і Ружин. 

Станом на 31.12.2021 року в Центрі працює 25 адміністраторів та 7 державні 

реєстратори,  які здійснюють прийом з 267 послуг, з яких суб’єкти господарювання можуть 

отримати послуги по таких основних напрямках: 

 - земельні питання - 32 послуги, 

 - реєстрація речових прав - 27 послуг, 

 - соціальний захист - 26 послуг, 

 - реєстрація бізнесу - 22 послуги, 

 - архітектура  та містобудування - 19 послуг, 

 - питання Держгеокадастру - 8 послуг, 

 - питання ДІАМ - 8 послуг,  

 - питання управління Дерпродспоживслужби - 7 послуг, 

 - державної міграційна служби - 11 послуг, 

- послуги ДСНС - 1. 

Протягом  2021 року  прийнято 50117 пакетів документів від громадян та суб’єктів 

господарювання, надано 7518 консультацій.  

Понад 70% адміністративних послуг, які надаються в управлінні ЦНАП є соціально 

значимими та безоплатними. Проте за звітний період адміністраторами та державними 

реєстраторами  управління  перераховано до місцевого бюджету адміністративного збору  

в сумі 2 107 552 грн, що на 413 717 грн більше, ніж у 2020 році. 
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4. Інфраструктурний розвиток 

 

4.1. Транспортний комплекс і зв’язок 

 
В Ковельській територіальній громаді автобусні пасажирські перевезення 

забезпечуються 14-ма перевізниками на 32-ох міських маршрутах 40-ма автобусами та одним 

приміським. 

 

Транспорт 

Автобусні станції: 1 од. 

Автовокзал «Ковель» 

Адреса: бульвар Лесі Українки, 42, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 50495 

Директор – Потапчук Володимир Іванович 

Залізничні станції: 1 од. 

Залізнична станція «Ковель» 

Адреса: вул. Ветеранів, 1А, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 62200 

Начальник – Троць Ігор Михайлович 

Ковельський залізничний вокзал 

Адреса: вул. Ветеранів, 1А, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 53973 

Начальник – Сілівончик Василь Корнилович 

 

Зв’язок 

Ковельська філія ПАТ «Укртелеком» 

Адреса: вул. Незалежності, 84, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 52702 

Директор – Кушельницький Роман Іванович 

 

4.2. Підприємства поштового зв’язку, кур’єрські служби 

 
Основним поштовим оператором Ковельської територіальної громади (як і в цілому по 

Україні) є ПАТ «Укрпошта», яка налічує в місті Ковелі 6 відділень та 3 відділення поштового 

зв’язку у селах Білин, Доротище та Заріччя. Окрім цього, в місті працюють філії інших 

приватних кур’єрських служб доставки вантажів. 

 
№ Назва відділення поштового зв’язку Індекс Адреса 

1 ВПЗ Ковель 1 45001 вул. Сагайдачного, 6Б, 

м. Ковель 

2 ВПЗ Ковель 2 45002 вул. Богдана Хмельницького, 9, 

м. Ковель 

3 ВПЗ Ковель 5 45005 вул. Володимира Кияна, 59, 

м. Ковель 

4 ВПЗ Ковель 6 45006 вул. Володимирська, 101, 

м. Ковель 

5 ВПЗ Ковель 7 45007 вул. Відродження, 4, м. Ковель 

6 ВПЗ Ковель 8 45008 вул. Незалежності, 84, 

м. Ковель 

7 ВПЗ Білин 45042 вул. 40 років Перемоги, 5А, 

с. Білин 
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5. Соціальна сфера 

 

5.1. Демографічна ситуація 

 
Загальна кількість населення громади – 72,82 тис. осіб, з них міського населення: 

67,575 тис. осіб та сільського: 5,245 тис. осіб. 

 
Динаміка чисельності міського населення 

станом на 1 січня 2022 року 

 
 

5.2. Субсидії, компенсації, соціальні допомоги та пільги 
 

Протягом 2021 року за призначенням всіх видів соціальних допомог, пільг та 

житлових субсидій в управління надійшло понад 10 тисяч звернень.  

Всього на обліку в управлінні станом на 01.01.2022 року перебуває 33957 осіб, які 

отримують різні види соціальних допомог, пільг та субсидій. 

Загальна сума нарахованих соціальних допомог, пільг та субсидій за 2021 рік 

становить 278954,3 тис. грн. 

Державні соціальні допомоги призначено 5434 особам, за звітний період виплачено 

допомог на загальну суму 158992,3 тис. грн. 

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено  

8240 домогосподарствам. Загальна сума нарахованих коштів на оплату субсидій за житлово-

комунальні послуги населенню за 2021 рік становить 98273,4 тис. грн. Середній розмір 

призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство на звітну дату складає  

968,55 грн. 

Крім цього, 158 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 673,1 тис. грн.  

В управлінні ведеться чіткий облік пільгової категорії населення, всього станом на 

01.01.2022 року зареєстровано 21377 пільговиків. За 2021 рік нараховано пільг з оплати 

житлово-комунальних послуг громадянам на загальну суму 20790,7 тис. грн.  

Забезпечується виплата компенсацій та гарантій особам, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. За 2021 рік підприємствами, установами і організаціями подано 

розрахунків на здійснення даних виплат на суму 319,7 тис. грн.  

Крім того, станом на 01.01.2022 року 63 внутрішньо переміщеним особам 

проводиться виплата адресної грошової допомоги на проживання. 

Державними соціальними інспекторами проведено 820 обстежень матеріально-

побутових умов сімей, одержувачів субсидії та допомоги, для визначення складу кожної 

сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування. 
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Здійснено шляхом запиту 2699 перевірок достовірності інформації про доходи.  

В 25 випадках одержувачі допомог та субсидій, в декларації подали недостовірну 

інформацію про доходи та майно. За результатами перевірок виплату допомоги та субсидії   

припинено, зайво нараховані кошти відшкодовано до державного бюджету. 

Відшкодовано кошти за придбані лікарські засоби 290 особам, постраждалим від 

аварії на ЧАЕС, на загальну суму 395,4 тис. грн. Виплачено грошової компенсації на 

продукти харчування дорослим І та ІІ категорії на суму 797,8 тис. грн. 

У 2021 році: 

- 105 дітей громади, що потребують особливої уваги та підтримки, направлено на 

оздоровлення у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса) та ДПУ МДЦ 

«Артек», дитячому таборі відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання дітей та 

молоді «Соколята» (м. Хирів, Львівська обл.); 

- 187 осіб з інвалідністю забезпечено засобами реабілітації та протезно-

ортопедичними виробами.  

Протягом року: 

- оздоровлено 100 ветеранів війни та осіб з інвалідністю; 

- виплачено 117 особам з інвалідністю компенсації витрат на бензин та транспортне 

обслуговування на суму 53 тис. грн;  

- виплачено 22 допомоги на поховання учасників бойових дій, на суму 48,6 тис. грн.  

На звітну дату, відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади, з міського бюджету сім’ям загиблих в 

Афганістані продовжено виплати щомісячної доплати до пенсії в розмірі 200 грн. кожній, 

ветеранам – воякам ОУН-УПА – по 100 грн, сім'ям загиблих в зоні АТО - по 200 грн., на що 

витрачено 39,2 тис. грн., виплачено 74 допомоги на поховання непрацюючих осіб 

працездатного віку на суму 167,5 тис. грн. Надаються додаткові пільги на житлово-

комунальні послуги в розмірі 50 %  інвалідам по зору І-ІІ групи, 25% сім’ям загиблих в АТО 

та пільги на комунальні послуги в розмірі 100 % сім’ям загиблих в зоні АТО і учасникам 

АТО, з врахуванням членів їх сімей, на що у 2021 році з міського бюджету використано 

195,0 тис. грн. 

В зв’язку із скрутним матеріальним становищем, хворобою надано матеріальну 

допомогу 1565 особам на загальну суму 3067,9 тис. грн. з міського бюджету, що на 308,4 тис. 

грн більше ніж у минулому році, кількість осіб, яким надано допомогу збільшилась на 316.  

Управлінням продовжується реалізація пілотного проекту із надання соціальної допомоги 

при народження дитини, одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - набір 

необхідних речей для новонародженої  дитини. За звітний період управлінням, спільно  

з Ковельським пологовим будинком, видано 178 державних допомог - «пакунок малюка». 

Крім цього, виплачено грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» на суму 3561,8 тис. грн 625 особам. 

 

5.3. Доходи населення 

 
Середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій  

(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у 2021 році становила 11,445 тис. грн.  

Середньооблікова кількість штатних працівників у місті за цей період становила  

11 774 осіб. 

5.4. Стан ринку праці 

 
Станом на 1 січня 2021 року на обліку в службі зайнятості перебували 1237 жителів 

міста Ковеля. Протягом року статус безробітного набули ще 1696 осіб. 

За сприянням служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця за звітний 

період працевлаштовано 1436 жителів міста Ковеля, з них 838 осіб мали статус безробітного.  

Станом на 01.01.2022 року на обліку в службі зайнятості перебувало 597 осіб. 
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Пріоритетним напрямком роботи центру зайнятості щодо підвищення конкурентної 

спроможності безробітних на ринку праці є їх професійна підготовка та перепідготовка яка 

фінансуються з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. Чисельність громадян, які скеровані службою зайнятості на професійне 

навчання у 2021 році, становила 71 особу.  

До участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом 

2021 року залучено 253 безробітні мешканці міста. 

Для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та 

працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, 

зокрема молодь, жінки, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян 

роботодавцю з коштів Фонду проводиться виплата компенсації єдиного внеску (22 %) на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідних осіб. Протягом кварталу 

компенсацію єдиного внеску отримали 26 роботодавців міста. 

У базі даних Ковельського міськрайонного центру зайнятості у звітному періоді 

налічувалось 3595 вакансій, що надійшли від 852 роботодавців міста та району. Рівень 

укомплектування вакансій становить 55,8 %. 

Станом на 01 січня 2022 року залишаються актуальними 90 вакансій, на одне вільне 

місце претендує 7 осіб з числа безробітних. 
 

 

5.5. Охорона здоров’я 

 
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання – це сучасний медичний 

заклад, оснащений обладнанням з передовими лікувально-діагностичними технологіями, 

який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню. 

Лікувальний заклад динамічно розвивається і постійно примножує свій 

інтелектуальний потенціал та матеріально-технічну базу. 

Медичне об’єднання акредитоване на вищу кваліфікаційну категорію та сертифіковане 

Міжнародним органом сертифікації систем управління «Глобал Сертифік» ISO 9001:2015.  

Є лауреатом загальнонаціонального проєкту «Флагмани сучасної медицини». 

Сфера діяльності: надання медичних послуг, зокрема стаціонарне та амбулаторне 

лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, 

профілактика, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров’я. 

До складу Ковельського МТМО входять:  

1. Центральна районна лікарня. 

2. Пологовий будинок з жіночою консультацією. 

3. Центр ПМСД, у складі якого є 16 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини. 

Крім цього, в місті функціонує КЗ «Волинська обласна лікарня «Хоспіс»,  

КЗ «Ковельська поліклініка Волинської обласної ради», Ковельське відділення екстреної 

медичної допомоги Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф та державне експериментальне підприємство з протезування кінцівок 

Львівського протезного заводу. 

На даний період в лікувальних закладах міста розгорнуто 500 ліжок та 45 ліжок 

денного стаціонару. 

 

5.6. Освіта 

 
У Ковельській міській територіальній громаді функціонує: 

- 18 дошкільних закладів освіти, в яких навчанням і вихованням охоплено 2914 дитини 

(129 групи), що становить 89 % від загальної кількості дітей віком до 6 років; 
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- 11 Ліцеїв, 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня, 2 заклади загальної 

середньої освіти І-ІІ ступеня, 2 гімназії та 3 початкові школи (всього 21 заклад 

загальної середньої освіти). В даних закладах навчається 10745 учнів та 18 учнів  

у навчально-виховному комплексі (ДНЗ – спеціальна школа І ступеня № 7); 

- 8 ліцеїв та 2 заклади загальної середньої освіти мають 12 груп продовженого дня,  

в яких навчається 396 учнів 1-4 класів. 

У 2021-2022 навчальному році інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти 

охоплено 36 дітей (6 закладів), в закладах загальної середньої освіти громади інклюзивним 

навчанням охоплено 70 дітей (10 закладів), індивідуальним навчанням (педагогічний 

патронаж) – 80 дітей з них 23 дитини відвідують малокомплектні класи (3 заклади) та  

57 дітей мають медичні показання для організації даної форми навчання. 

В 10-12 вечірніх класах при закладі загальної середньої освіти «Ліцеї № 5 м. Ковеля» 

навчається 117 учнів ( 3 класи). 

Позашкільна освіта налічує 131 гурток в яких займається 2215 вихованців: 

- палац учнівської  молоді – 56 гуртків, в яких займається 1076 учні; 

- станція юних натуралістів – 29 гуртків – 435 учнів; 

- станція юних туристів – 17 гуртків – 306 учнів; 

- станція юних техніків – 29 гуртків – 398 учнів. 

В 2021-2022 навчальному році було видано 1447 документів про освіту, з них 976 – 

свідоцтва про базову загальну середню освіту (з них 80 учнів отримали свідоцтва  

з відзнакою) та 475 документів – свідоцтва про повну загальну середню освіту.  

37 випускників отримали за високі успіхи в навчанні «золоті медалі», а 20 випускників 

отримали за успіхи в навчанні «срібні медалі». 

Розпорядженням Ковельського міського голови 30 учнів закладів загальної середньої 

освіти міста отримують іменні премії Міського голови за вагомі здобутки в навчанні, за 

перемоги в предметних турнірах та конкурсах-захистах наукових робіт. 

 

 

6. Туризм, культура та дозвілля 

 

6.1. Готельні комплекси громади 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкту Адреса об’єкту 

Найменування юридичної 

особи або прізвище, ім’я по-

батькові фізичної особи-

підприємця 

1. Готель «Resttime» (19 номерів) 

 

м. Ковель, вул. Заводська, 23 в 

 

Тел.:(03352) 55433, 

+38 (068) 9898844,  

+38 (050) 8323455 

http://resttime.com.ua 

2. River Park ЛТД готель «Лісова 

пісня» 

м. Ковель, 

бульвар Лесі Українки, 12 

Тел.: (03352) 52612, 

+38(050)1533075 

3. Готельно-розважальний 

комплекс «Наше місто» 

 (24 номери на 55 місць) 

м. Ковель, 

вул. Залізнична, 3  

 

Тел.:(03352) 53015, 

+38(096)2577171 

http://hotel-nashemisto.com.ua 

http://nashemisto.net/ 

4. Мотель «Реноме» (10 номерів 

на 20 місць)  

м. Ковель, 

вул. Брестська, 137  

 

Тел.:(03352) 59104 

+38(050)7317323 

 

http://resttime.com.ua/
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5. Готель «Брамка» (6 номерів) м. Ковель, 

вул. Володимирська, 152 

Тел.:+38(098) 1051800 

 

6. Hotel "Вероніка" 

 

м. Ковель, вул. Брестська, 21 Тел.: +38 (066) 3666492 

7. МТР «Люкс» (4 номери на 10 

місць)  

м. Ковель, 

вул. Сагайдачного, 15  

 

Тел.:(03352) 52387 

+38(097) 3515873 

8. МПП «КОЗАЦЬКА 

ЗАСТАВА», 4 тримісні 

номери, 4 одномісні номери) 

м. Ковель, вул. Варшавська, 21 Тел.:+38(067) 3614149 

9. Готель - «Едем» (6 номерів на 

16 місць) 

м. Ковель, 

вул. Петра Могили, 6, 

Тел.: +38(066) 3422560 

10. Готель «Золота підкова» с. Воля-Ковельська, 

вул. Воля, 36 

Тел.:+38 (050) 2863416 

11. Готель «Алібі» (10 номерів) с. Городилець, вул. Ковельська Тел.: +38(095) 6089356 

12. Готель «Євро» (6 двомісних 

номерів та костел на 8 місць) 

м. Ковель,  

вул. Володимирська, 85Б 

Тел.: +38(096) 9377760 

 
 

6.2. Заклади культури та пам’ятки архітектури  
 

Заклади культури: 

- Комунальний заклад «Ковельська школа мистецтв» 

- Комунальний заклад «Народний дім «Просвіта» 

- Комунальний заклад «Ковельська дитяча художня школа імені Андроника Лазарчука» 

-  Комунальний заклад «Ковельський історичний музей» 

- Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної громади, до якого 

входять сім філій: 

- бібліотека-філія для дітей; 

- міська бібліотека-філія; 

- бібліотека-філія села Білин;  

- бібліотека-філія села Доротище; 

- бібліотека-філія села Зелена; 

- бібліотека-філія села Ружин; 

- бібліотека-філія села Тойкут. 

-  Комунальна установа «Ковельський молодіжний центр «Місто ідей» 

-  Будинок культури с. Зелена 

-  Будинок культури с. Білин 

-  Будинок культури с. Тойкут 

-  Будинок культури с. Доротище 

-  Будинок культури с. Ружин 

-  Клуб с. Колодниця 

-  Клуб с. Гішин 

-  Клуб с. Городилець 

Пам’ятки архітектури та містобудування     - 26 

Пам’ятки історії        - 38 

 

 

https://list.in.ua/Hotels/254920/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
tel:+380663666492
https://list.in.ua/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96/134234/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
tel:+380502863416
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%96&rlz=1C1SQJL_ukUA888UA888&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C++%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%96&aqs=chrome..69i57j0l2.4039j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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7. Міста партнери 
 

Ковель підтримує партнерські відносини з 9 містами в 3 країнах світу. Крім того, 

налагоджено тісну співпрацю з українськими містами Буча Київської області, Сміла 

Черкаської області та селищем Нікольське Донецької області. 

 

Країна Місто-партнер Початок співпраці 

 

 

 

Республіка 

Польща 

Хелм 1995 р. 

Легіоново 13.05.2005 р. 

Бжег Дольний 12.06.2005 р. 

Ленчна 01.06.2006 р. 

гміна Бабошево 18.06.2016 р. 

Щучин 22.11.2017 р. 

Німеччина Вальсроде 14.08.2003 р. 

Барзінгхаузен 13.12.2008 р. 

Литва Утена 2004 р. 

Україна Буча 14.10.2001 р. 

Сміла 14.09.2005 р. 

смт. Нікольське 07.04.2016 р. 

 

 

8. Інформація про судові, правоохоронні, рятувальні, контролюючі 

органи та органи влади 

 
З 24 березня 2021 року розпочала працювати «гаряча лінія» міського голови. Кожен 

мешканець громади може отримати потрібну консультацію та подати звернення щоденно  

з 8.00 до 20.00 год. 

Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів за номером: 

0(800) 219 019. 

«Гарячі дзвінки» – це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації 

відключення, випадки, що загрожують життю, здоров’ю чи безпеці тощо. 

Також жителі громади отримуватимуть зворотній зв’язок про те, на якому етапі 

вирішення перебуває їх звернення. 

 

 

8.1. Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади 

 
№ Назва Юридична адреса 

1 Відділ обслуговування громадян № 6 

Головного управління пенсійного фонду 

України у Волинській області 

 

45008, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Незалежності, 101,  

тел. (03352) 5-14-45 

2 Ковельське управління ГУ ДФС у 

Волинській області 

 

45000, Волинська область, м. Ковель,               

вул. Чубинського, 1, тел. (03352) 5-98-17 

3 Ковельська ДПІ Ковельського управління 

ГУ ДФС у Волинській області 

 

45000, Волинська область, м. Ковель,               

вул. Чубинського, 1, тел. (03352) 5-98-17 

4 Ковельське управління Державної 

казначейської служби України Волинської 

області 

45000, Волинська область, м. Ковель,               

вул. Кармелюка, 4, тел. (03352) 3-05-77 
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5 Ковельський міськрайонний центр 

зайнятості 

45000, Волинська область, м. Ковель,               

вул. Сагайдачного, 6А, тел. (03352) 7-11-38 

 

 

8.2. Дані про судові, правоохоронні, рятувальні та контролюючі 

органи 

 
№ Назва Юридична адреса 
1 Ковельський міськрайонний суд 45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Незалежності, 15, тел. (03352) 3-38-85 
2 Ковельський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного 

стану Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Кармелюка, 4, тел. (03352) 5-94-17 

3 Ковельський районний відділ Державної 

міграційної служби у  Волинській області 

45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Драгоманова, 22, тел. (03352) 5-30-62 
4 Ковельське районне управління поліції 

Головного управління національної поліції 

у Волинській області 

45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Незалежності, 119А,  

тел. (03352) 6-16-02 
5 Ковельська окружна прокуратура 45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Шевченка, 7, тел. (03352) 5-23-01 
6 Ковельський міжрайонний відділ 

управління СБУ у Волинській області 

45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Косачів, 22, тел. (03352) 5-92-04 

7 Консультаційний центр м. Ковель 

Управління ДСНС України у Волинській 

області 

45000, Волинська область, м. Ковель, 

вул. Міцкевича, 23А, тел. (03352) 5-93-43 

 

 

9. Засоби масової інформації 

 
Засоби масової інформації громади налічують 2 друкованих видання та 4 популярні 

Інтернет видання. 

 

 

 

9.1. Друковані видання 
 

Назва Адреса Контакти Періодичність Керівник 

Громадсько-

політична газета 

«Вісті 

Ковельщини» 

45000, Волинська 

обл., м. Ковель, 

вул. Міцкевича, 3 

Приймальня 

тел./факс  

5-01-27 

Один раз на 

тиждень 

(четвер) 

Вельма Микола 

Григорович, 

головний 

редактор 

ТЦК інформ 45000, Волинська 

обл., м. Ковель, 

вул. Незалежності,73 

0973896899 Один раз на 

тиждень 

Тарасенко Ігор 

Васильович 
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9.2. Інтернет видання 

 
Назва Сайт, е-mail 

Вісті Ковельщини http://vk.volyn.ua/ 

Про Ковель http://prokovel.com/ 

Район Ковель https://kowel.rayon.in.ua/ 

 

 

 

 

Керуючий справами       Іван ЧУЛІПА 


	2022 Зміст

