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Село Новоселище, напевно, одне із наймолодших сіл Золочівського 

району. Саме тут в 1939-40 роках  георозвідка виявила поклади бурого 

вугілля і в 1947 році розпочалося будівництво шахт і робітничого селища.  

З ростом населення росли і його культурно - побутові умови. В 1950 

році в шахтарському селищі був побудований Будинок культури на 360 

місць, у 1955 році - закінчено будівництво адміністративного будинку 

Золочівського шахтоуправління. Шахта із збитками працювала до 1958 року 

і була переведена у Червоноград. Ті жителі, хто добре облаштував своє 

помешкання, завів господарство - залишилися. А робітниче селище дістало 

назву - Нове селище, яка згодом переросла у Новоселище. 

13 вересня 1958 року був створений Золочівський 

сільськогосподарський технікум, а зараз коледж Львівського НАУ, де понад 

60 років здійснюють підготовку фахівців аграрного напряму. У 1959 році 

школу переведено в приміщення колишнього шахтоуправління, де вона 

знаходиться і до сьогоднішнього дня і переіменовано у Новоселищну школу 

І-ІІ ступенів. 

9 травня 1968 року на могилі воїнів, загиблих під час боїв у Великій 

Вітчизняній війні, було відкрито пам’ятник. В 1971 році в селищі 

побудовано велику їдальню для жителів села та студентів технікуму. В 

цьому ж році здано приміщення для бібліотеки. Протягом 1973-1976 років 

побудований навчально-лабораторний корпус, два чотириповерхові 

гуртожитки, новий дитячий садок – ясла, в якому було обладнано два 

басейни, актовий зал, спальні та ігрові кімнати. 

9 березня 1990 року, навпроти коледжу у сквері, вдячні нащадки 

відкрили пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Незадовго після цього 

силами мешканців, на околиці села була збудована мурована церква святих 

апостолів Петра і Павла, біля неї дзвіниця і цвинтар, де спочивають предки. 

Важливо подією було відкриття в центрі селища каплички Матері Божої 14 

жовтня 2003 року. Зараз доброю традицією є розпочинати навчальний рік з 

Божого благословення. 

25 квітня 2018 року відбулося освячення та урочисте відкриття 

сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям. 

Хай село і невелике, але тут живуть прекрасні люди, які дивляться з 

впевненістю у завтрашній день. 
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