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ПЕРЕДМОВА 

 
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ! 

Управління економіки міста виконавчого 
комітету Рівненської міської ради пропонує 
Вашій увазі Профіль громади – документ, який 
відображає погляд на спільноту зсередини. Він 
містить демографічну інформацію про місцеве 
населення, дані про місцеву економічну базу, 
комунальну та технічну інфраструктуру, 
основні параметри бюджету міста, стан 
довкілля та умови життя. 

Профіль складається з набору статистичних даних, таблиць, графіків, діаграм та 
тексту. Весь матеріал структурований, викладений логічно та легко піддається аналізу. 
Своїм складом нагадує своєрідний паспорт. Статистична інформація, різні дані та показники 
у ньому допомагають не тільки розкрити стан справ у громаді, а й окреслити можливості її 
подальшого розвитку.  

Дані до Профілю громади надані Головним управлінням статистики в Рівненській 
області, виконавчими органами Рівненської міської ради, Рівненською обласною 
державною адміністрацією, організаціями міста, економічними службами виконкомів 
міських рад Івано-Франківська, Луцька, Житомира, Тернополя, Хмельницького та Чернівців. 

Інформація буде корисна у практичній діяльності інвесторів, економістів, фінансистів, 
працівників державних установ, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться соціально-
економічним розвитком нашої громади. 
 
 
З повагою  
заступник міського голови     Ігор Кречкевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В електронному вигляді Профіль громади можна знайти на офіційних веб-сайтах 

Рівненської міської ради www.rivnerada.gov.ua та управління економіки міста 
www.economy.rv.ua. 
 

http://www.rivnerada.gov.ua/
http://www.economy.rv.ua/
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1. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Історія міста Рівного 
Місто Рівне – обласний центр України, розташований в лісостеповій зоні України на 

Волинський височині, є одним з найбільших міст українського Полісся.  
Перші поселення на території сучасного міста з’явилися дуже давно. Зокрема, тут 

виявлено залишки поселень первісної людини-кроманьйонця, засновані понад 
15 тисячоліть тому. Давніші поселення зустрічаються на околицях міста, центральна ж 
частина його була заселена пізніше. 

Перша відома писемна згадка про м. Рівне як один з населених пунктів Галицько-
Волинського князівства датована 1283 роком. Це запис латинською мовою у польській 
хроніці “Рочнiк капiтульний краковскi”. Але лише з ХV століття Рівне регулярно фігурує в 
історичних джерелах. 

З другої половини ХIV століття 
Рівне перебувало під владою 
литовських князів. У грамоті 1434 
року воно згадується в числі інших 
волинських поселень як власність 
луцьких шляхтичів Дичкiв. А в 
документі, датованому 22 груднем 
1461 року, йдеться про його продаж: 
Iвашко Дичко продав Рівне “за 300 кіп 
широких грошей чеської лічби” 
князеві Семену Васильовичу 
Несвицькому, представнику русько-
литовської династії Гедимiновичiв. 

Після смерті князя в 1479 році 
Рівне стало власністю його дружини Марії, яка стала іменувати себе княгинею Рівненською. 
За її наказом на одному з насипних островів річки Усті, яка розділялася на два рукави, було 
збудовано замок із дубових колод та обнесено його оборонними ровами. Будучи оточеним 
водою, замок  сполучався з рештою поселення єдиною дорогою з мостом через непрохідні 
болота i ставки. Разом з тим княгиня стала запрошувати сюди ремісників, майстрів, 
поселенців, які поступово обживали сусідні із замком вулиці. Первісне місто нагадувало у 
плані трикутник, відповідно й міські вулиці розходилися у три боки. У Рівне можна було 
в’їхати з боку Києва, Острога та Дубного. Звідси й символ давнього міського герба – брама, 
відкрита для в’їзду на три боки. 

У 1492 році польський король та великий князь литовський Казимир Ягайло надав 
містечку Магдебурзьке право. 

З 1518 року по 1621 рік воно перебувало у власності князів Острозьких. У 1531 році 
Рівне з околицями та ближніми селами відійшло до Iллi Острозького. У 1538 році він 
одружився з позашлюбною дочкою короля Сигізмунда I Беатою Костелецькою, не 
проживши після цього й року i не дочекавшись народження своєї доньки. Згідно з 
підписаним ним духовним заповітом Рівне переходило в управління дружини, але не у 
власність.  

м. Рівне на мапах XVI ст. 
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У переписі 1629 року зафіксовано, що в Рівному є 505 будинків та проживає понад 
3 тисячі мешканців (у Києві в той час було 18 тисяч мешканців). Але надалі трагічні події – 
війни, пожежі та епідемії зумовили зменшення кількості населення. 

Влітку 1651 року край став центром визвольних змагань українців під проводом 
Богдана Хмельницького. В ході боїв місто не раз переходило з рук в руки. У 1667 році в 
результаті Андрусiвської угоди поляків з Московією Рівне у складі Волинських земель 
відійшло до Речі Посполитої. 

У період московсько-шведської війни Рівне в 1706 році було зайняте військами Карла 
ХII, який також побував у місті. 

У другій половині ХVII століття та на початку ХVIII століття Рівне належало до 
володінь різних магнатів – Замойських, Конєцпольських, Валєвських, а з 1723 року надовго, 
майже на півтора століття, переходить у власність польських шляхтичів Любомирських. У 
ХVIII столітті князі Любомирські були найбагатшим магнатським родом на Волині, а часами 
i в цілій Польщі. 

З приходом Любомирських 
розпочалися значні зміни в житті 
міста. Було відбудовано рівненський 
замок, який перебував тоді в руїні та 
запустінні.  

Заступництво Любомирських 
за євреїв, які на той час зазнавали 
утисків у сусідніх європейських 
країнах, зумовило їх масове 
переселення до Рівного. З часом 
вони заселили один із районів міста, 
що суттєво i на довгі роки 
позначилося на національному та 
релігійному житті міста. 

Всього в 1765 році в місті було 
683 споруди, в тому числі 313 в передмістях, які облаштовувалися за національною та 
соціальною ознакою (були німецька та єврейські вулиці, квартали міських урядників, 
духівництва, ремісників тощо).  

У 1792 році в Рівному побував національний герой Польщі генерал Тадеуш 
Костюшко, який приїздив до тодішньої господині рівненського палацу Людвiки 
Любомирської – предмету свого юнацького кохання. 

У 1793 році відбувся другий поділ Польщі, i до міста увійшли російські війська під 
командуванням М. Кречетнiкова. В результаті розробленого нового адміністративного 
поділу волинських земель Рівне набуло статусу повітового центру в складі новоутвореного 
Волинського намісництва (згодом губернії). Статус повітового містечка дещо пожвавив 
місцеве життя. Сюди приїздили i облаштовувалися чиновники повітових установ, 
створювалися елементарні побутові зручності (кінний транспорт, пошта тощо). 

Коли Рівне перейшло до Фридерика Любомирського, який певний час був волинським 
віце-губернатором, для нього збудували особняк в іншому місці. А палац Любомирських з 
тих пір, залишившись пусткою, почав занепадати i повільно руйнуватися, доки зовсім не 
зник у I-й половині 20 століття. 

Палац князів Любомирських 
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В 1837 році неподалік палацу 
Любомирських розпочалося 
спорудження гімназійного корпусу. У 
Рівненській гімназії в 1844-1845 роках 
працював старшим викладачем історії 
видатний український історик, 
письменник та громадсько-політичний 
діяч Микола Костомаров, а в 1866-1871 
роках в ній навчався відомий 
письменник-гуманiст Володимир 
Короленко. 

У 1857 році через місто пролягла 
шосейна дорога Київ-Брест, а в 1873 році 
– залізнична колія між цими містами. 
З’явилася залізнична станція Рівне. 

У 1906 році в місті з’явився перший 
музей, а в 1912 році введено в дію першу 
електростанцію. Цього ж року рiвняни 
вперше побачили в небі над містом політ 
моноплана. Під час I світової війни 
м. Рівне тривалий час було 
прифронтовим містом. В 1916 році перед 
наступом російських військ його 
відвідали імператор Микола II та генерал 
О. Брусилов. 

У період з 1917 року по 1920 рік 
місто почергово перебувало під владою 
австро-німецьких, польських та 
більшовицьких окупаційних військ. У 
квiтнi-травнi 1919 року у Рівному тимчасово 
працював уряд Української Народної Республіки та 
були розміщені війська Директорії на чолі з 
головним отаманом С. Петлюрою. 

19 вересня 1920 року Рівне зайняли польські 
війська, i воно до вересня 1939 року перебувало у 
складі Польської держави як повітовий центр 
Волинського воєводства.  

У вересні 1939 року відповідно до пакту 
Молотова-Рiббентропа західноукраїнські землі 
відійшли до СРСР. Цього ж року Рівне набуло 
статусу обласного центру новоутвореної 
Рівненської області у складі УРСР. 

Під час фашистської окупації місто було 
перетворене на своєрідну “столицю” окупованих 
українських земель. З вересня 1941 року тут 

Зустріч Альфреда Розенберга на 
залізничному вокзалі (м. Рівне, 1942 рік) 

Обласний краєзнавчий музей  
(колишня Рівненська гімназія, 1892 рік) 

Імператор Олександр ІІІ закладає перший камінь під 
майбутній Свято-Воскресенський собор (1890 рік) 
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розмістилися “Райхскомiсарiат України” та резиденція гауляйтера. З листопада почалися 
масові страти євреїв, винищення в’язнів концтаборів Рівного та в’язнів тюрми. Проте не 
зважаючи ні на що, воно перетворилося на один із центрів українського національно-
визвольного руху. У Рівному також активно діяло кілька радянських підпільних організацій. 

В лютому 1944 року місто було звільнено від фашистів.  
У період з 1944 року по 1950 рік тривали масові репресії проти української iнтелiгенцiї, 

учасників національно-визвольного руху, проходили “чистки” серед мирного населення. 
У 1950 році було завершено 

відбудову зруйнованого війною 
господарства. Періодом інтенсивного 
зростання та розбудови міста стали 60-
80-тi роки, в результаті чого 
кардинально змінилося обличчя міста. 
Збудовано нові житлові квартали в 
центрі міста, з’явилися нові 
мікрорайони. Значно зросло населення 
міста. Збудовано багато нових потужних 
підприємств, зокрема, таких як гігант 
легкої індустрії України – Рівненський 
льонокомбінат, гігант хімічної 
промисловості – хімічне підприємство 
“Азот” та ряд інших великих підприємств. 
Споруджено немало закладів освіти, науки, культури. У 1977 році відкрито аеровокзал 
міжнародного класу. 
Наприкінці 80-х років з початком реальних послаблень у внутрішній політиці радянського 
режиму під час перебудови в м. Рівному відроджується національно-визвольний рух. 

16 червня 1990 року над адміністративним будинком міської ради замайорів синьо-
жовтий прапор. При відкритті сесій міської ради звучав національний гімн “Ще не вмерла 
Україна”, задовго до законодавчого затвердження його музичної редакції. 

Міська влада порушила клопотання про повернення місту його української назви i 
11 червня 1991 року було ухвалено вiдповiдну Постанову Президії Верховної Ради УРСР, у 
якій було сказано: “З урахуванням правил українського правопису надалi іменувати місто 
Ровно – Рівне, а Ровенську область – Рівненською”. 

Минають роки і сьогодні місто стало одним з найкращих обласних центрів України. 
Сяють золоті куполи новозбудованого Покровського собору, освяченого на Покрову 2001 
року. В місті з'являються нові сквери, парки, житлові будинки. Рівняни вшанували пам’ять 
видатних людей, імена яких були пов’язані з містом. В 2001 році в центрі міста збудовані 
пам’ятники Климу Савурі, Уласу Самчуку, Симону Петлюрі та воїнам-інтернаціоналістам. 
Встановлені пам'ятний знак жертвам Чорнобильської катастрофи та загиблим міліціонерам. 
В 2012 році на бульварі Директорії встановлений пам’ятний знак-погруддя Нілу Хасевичу. 

З нагоди 720-річчя міста Рівного відновлено і освячено колону “Божої Матері”, яка 
була на протязі 200 літ оберегом міста від різних нещасть і напастей. В 2006 році вшанована 
пам’ять волинським чехам, які загинули в м. Рівному під час ІІ світової війни – встановлений 
пам’ятний знак, як символічну військову могилу на розі вулиць Соборна-Дубенська. На 

вул. Соборна (колишня Ленінська) 
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перехресті вулиць Драгоманова-Чорновола встановлений пам’ятний меморіальний знак 
загиблим етнічним українцям, які були виселені з території Польщі. 

Окрасою міста та улюбленим місцем відпочинку рівнян і гостей став збудований 
сквер Марії Несвицької в центрі якого розміщений пам’ятник засновниці Рівного.  

В 2010 році у місті Рівному відкритий Бурштиновий музей, який став складовою 
частиною обласного краєзнавчого музею. В основі музею – дві бурштинові кімнати, де 
представлені ювелірні вироби та картини, унікальні злитки бурштину, знайдені на 
Рівненщині, а також одяг та взуття, прикрашені цим каменем.  

Місто Рівне є адміністративним, економічним та культурним центром Рівненської 
області. Воно володіє всією необхідною інфраструктурою для успішного ведення бізнесу та 
проживання в ньому. Різноманітним і багатим є його культурне життя, яке представлене 
мистецькими заходами, фестивалями та концертами. Велика кількість ресторанів, 
кав’ярень, барів та клубів забезпечує організацію цікавого дозвілля. Компактність міста та 
розвиненість дорожньої інфраструктури дозволяє повністю уникнути тривалих заторів на 
дорогах. Ви завжди будете вчасно в необхідному місці в необхідний час. 
1.2. Історія смт Квасилова 

Перша згадка про Квасилів датується 1445 роком. Назва селища, за даними різних 
джерел, переказів старожилів, відображає гниле місце, болото, у якому, що називається, 
квасилось населення, погрузаючи у трясовині зубожіння. Ще одна версія назви засвідчує 
більш новіше трактування: вирощування хмелю поклало початок виробництву квасу, а вже 
пізніше – пива. А гарний квас, яким частували приїжджих місцеві жителі, і ліг в основу назви 
поселення – Квасилів (дослівно – квасом сильні, або поселення виробників квасу). Квасилів 
умовно ділять на дві частини: Квасилів чеський та Квасилів український. Такий поділ на дві 
частини відбувся у позаминулому столітті, з моменту масового переселення чехів на 
Волинь. Ця історична подія започаткувала новий період у економічному та культурному 
розвитку давнього поселення. 

Масове переселення чехів на 
Волинь з Богемії, які прийняли 
російське підданство і користувалися 
правами та пільгами, дарованими їм 
10 липня 1870 року, почалося в 
середині XIX століття. За архівними 
даними на кінець позаминулого 
століття чехів на Волині 
нараховувалося 15 524 душ. 
Проживали вони у 65 поселеннях 
Житомирського, Новоград-
Волинського, Овруцького, 
Острозького, Лубенського, Луцького та 
Володимир-Волинського повітів. З числа 
усіх цих поселень лише 13 становили 
окремі від селянських, що складалися виключно з чехів. Одним з найбільших із них був 
Квасилів Рівненського повіту.  

Чеські поселення виділялися широкими вулицями, надійними будівлями з 
обов’язковими садками біля них. Чехи принесли свою культуру, свій побут в українські села.  

смт Квасилів 



 

 13 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

Вони започаткували на Волині 
виробництво хмелю, запровадили 
пивоваріння, про що ще сьогодні 
свідчить, зокрема у Квасилові, пивзавод, 
збудований ще першими чеськими 
поселенцями. Чехам належить і 
облаштування перших майстерень для 
виготовлення сільськогосподарських 
машин. Відмінна слюсарня була у 
Квасилові, що згодом започаткувала 
народження ливарно-механічного заводу 
та такого колись великого підприємства 
по виготовленню сільськогосподарської 
техніки як “Квасилівфермаш”, пізніше – 
“Рівнесільмаш”, підприємство союзного 
значення, яке нині переживає занепад. Чехи принесли і свою релігію. У Квасилові на той 
час було серед чехів два віросповідування: старокатолицьке та чесько-братське. Поряд 
сповідувалось і православ’я місцевими селянами, які з кожним роком все більше убожіли, 
ущемлені у своїх правах переселенцями. На 1881 рік у Квасилові зборами чехів була 
проголошена національна релігія – чесько-братська. Згодом нащадки перших поселенців 
прийняли православ’я, як і російське підданство. Такий дозвіл їм дарував імператор, 
звільнивши від казенних податків та громадських повинностей на 5 років з дня прийняття 
підданства. Чехи масово складали присягу на підданство Росії. 

У 1873 році Йозеф Земан розпочав будівництво пивзаводу. Пивзавод забезпечував 
пивом Рівне і Квасилів та прилеглі села. Виготовлялось виключно бочкове пиво. Після війни 
на підприємстві було проведено реконструкцію, після якої його потужність зросла у п’ять 
разів. 

У 1885 році була збудована нова православна церква, яка згодом стала собором. 
Статус селища населений пункт отримав у 1978 році. 

 
 

Пивоварня у смт Квасилові 
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2. МІСТА-ПАРТНЕРИ м. РІВНОГО 

Станом на 01.01.2021 м. Рівне має 12 міст-партнерів. 

 

Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща) 
Piotrków Trybunalski (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 67,2 км2 
Населення: 72 250 мешканців (2020 р.) 
Воєводство: Лодзьке 
Угода про співпрацю підписана 07.06.1997 

Співробітництво: 
• культура:  
− обмін танцювальними та музичними колективами: Заслужений ансамбль танцю 

України “Полісянка”, Зразковий дитячий ансамбль танцю “Полісяночка”, народний ансамбль 
сучасного танцю “Сузір’я Едельвейс”, “Уляночка”, тріо “Срібна Терція”; 

− співпраця Товариства фотографів “Еф Чтери” з м. Пйотркова та Рівненського 
Фото Клубу “Простір фото”; 

− участь учнів музичних шкіл м. Пйотркова та м. Рівного у “Партнерському 
музикуванні” в обох містах; 

− співпраця між музичною школою ім. Падеревського із м. Пйотркова та Дитячою 
музичною школою № 2 у м. Рівному; 

− участь рівненських театралів у Фестивалі Аматорського театру для дорослих 
“Трибуна Театру”; 

− участь Міжнародному мистецькому пленері в м. Пйотркові Трибунальському. 
• освіта:  
− співпраця між навчальними закладами обох міст. 
• туризм:  
− участь у Конференції партнерських міст “Туризм – шанс для розвитку міст” у 

м. Пйотркові. 
• спорт:  
− участь спортсменів з м. Рівного у щорічному Міжнародному “Бігу 

Трибунальському”; 
− щорічна участь баскетбольних, волейбольних та гандбольних команд з 

м. Рівного та м. Пйотркова у Міжнародних спортивних змаганнях, що проходять в обох 
містах. 

• спільна реалізація проекту “Дружній уряд – покращення контактів між органами 
місцевого самоврядування і мешканцями”. 

 

Зволен (Словацька Республіка)  
Zvolen (Slovenská republika) 
Площа: 98,7 км2 
Населення: 42 092 мешканця (2020 р.) 
Регіон: Банська-Бистриця  
Угода про партнерство підписана 16.07.1998 
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Співробітництво: 
• культура:  
− обмін музичними та хореографічними колективами: хор “Верес”, тріо “Срібна 

терція”, Заслужений ансамбль танцю України “Полісянка”, Зразковий дитячий ансамбль 
танцю “Полісяночка”, Зволенський дитячий танцювальний колектив “Зарнічка”; 

− обмін досвідом між зволенським театром ім. Йозефа Грегора Тайовського та 
Рівненським обласним академічним музично-драматичним театром; 

− представники м. Рівного неодноразово приїжджали на традиційне свято “Виступ 
на Пусти Град” до м. Зволена. 

− участь вихованців ПДМ м. Рівне у Міжнародній молодіжній конференції “Ми 
родом з минулого, живемо у теперішньому, готуємо майбутнє”, організатором якої є 
Приватний Центр Вільного Часу Геурека у м. Зволен. 

• медицина:  
− проекти співробітництва між лікарнями обох міст. 

 

Забже (Республіка Польща) 
Zabrze (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 80,4 км2 

Населення: 170 924 мешканця (2020 р.) 
Воєводство: Шльонське 
Угода про співпрацю підписана 25.01.2001 

Співробітництво: 
• медицина: 
− тривала співпраця між Сілезьким центром хвороб серця у м. Забже та 

кардіологічним відділенням Центральної міської лікарні м. Рівного. 
• культура: 
− співпраця між художніми школами обох міст. Участь учнів Рівненської державної 

дитячої художньої школи у щорічному Міжнародному конкурсі малювання, що проходить в 
м. Забже, участь забжанських учнів у Міжнародному художньому пленері “Палітра”, що 
відбувається в рамках проекту “Рівне – місто унікальних подій” та Дня Європи в м. Рівне; 

− щорічна участь митців м. Рівного у Міжнародній виставці промислового туризму 
в м. Забже; 

− участь військового оркестру 13 армійського корпусу у Міжнародному Фестивалі 
оркестрів ім. Едварда Чорного; 

− обмін музичними та хореографічними колективами: тріо “Срібна терція”, 
Заслужений ансамбль танцю України “Полісянка”. 

• спорт:  
− щорічна участь футбольних, баскетбольних, волейбольних команд з обох міст у 

Міжнародних змаганнях у м. Рівному та м. Забже. 
• туризм: 
− участь у Міжнародному ярмарку промислової спадщини і підземного туризму; 
− Міжнародна науково-практична конференція “Приваблива розповідь, як сила, що 

стимулює туристичний рух до промислової спадщини”. 
• соціальна сфера:  
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− участь у Міжнародній конференції “Тенденції у розвитку Управління людськими 
ресурсами”. 

 

Відін (Болгарія) 
Видин (Република България) 
Площа: 63,2 км2 
Населення: 47 032 мешканця (2020 р.) 
Область: Відінська 
Поновлення партнерських зв’язків 26.10.2001 

Співробітництво: 
• культура:  
− обмін музичними та хореографічними колективами: тріо “Срібна терція”, 

Заслужений ансамбль танцю України “Полісянка”, зразковий дитячий ансамбль танцю 
“Полісяночка”. 

• економіка:  
− співпраця між торгово-промисловими палатами обох міст. 

 

Сєвєродонецьк (Україна) 
Площа: 42,1 км2 
Населення: 102 396 мешканців (2020 р.) 
Область: Луганська 
Угода про співпрацю підписана в рамках проекту “Схід – Захід” 
єднаймося разом” 17.04.2007 

Співробітництво: 
• культура:  
− обмін музичними та хореографічними колективами: фольклорний гурт “Дуліби”, 

тріо “Срібна терція”, Заслужений ансамбль танцю України “Полісянка”; 
− обміни між фотоклубами обох міст. 
• спорт: 
− участь волейбольних команд м. Рівного та м. Сєвєродонецька у Чемпіонаті 

України з волейболу серед жіночих команд суперліги. 

 

Люблін (Республіка Польща) 
Lublin (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 147,4 км2 
Населення: 338 586 мешканців (2020 р.) 
Воєводство: Люблінське 
Угода про співпрацю підписана 01.10.2013 

Співробітництво: 
• представники м. Рівного брали участь у Першому Конвенті Голів та Секретарів 

міських рад партнерських міст Любліна в Україні, який проходи у Любліні. 
• економіка:  
− співпраця між торгово-промисловими палатами обох міст. 
• спорт:  
− участь баскетбольних, футбольних команд та груп плавців у Міжнародних 

змаганнях в обох містах. 
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Радомщанський повіт (Республіка Польща) 
Powiat Radomszczański (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 1 442,8 км2 
Населення: 111 696 мешканців (2020 р.) 
Воєводство: Лодзьке 
Угода про партнерство підписана 19.03.2013 

Активно розвивається співпраця з Радомщанським повітом. Так налагоджені 
контакти між представниками шкіл, медичних закладів міста, а також у галузі пожежної 
охорони. 

Співробітництво: 
• медицина:  
− підписана угода про співпрацю між Повітовою лікарнею в місті Радомсько та 

Міською дитячою лікарнею в м. Рівному. 
• освіта:  
− обмінні освітянські візити, в рамках угоди про співпрацю, між ЗОШ № 14 у 

м. Рівному та Першим загальноосвітнім ліцеєм ім. Фелікса Фаб’яного в Радомську і між 
Рівненським економіко-правовим ліцеєм та Першим загальноосвітнім ліцеєм в Радомську. 

• співпраця у сфері забезпечення пожежної безпеки і гасіння пожеж поміж 
Рівненським міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України в Рівненській області та 
Добровільною пожежною охороною Радомщанського повіту.  

 

Князівство Монако 
Principauté de Monaco 
Площа: 2,02 км2 

Населення: 38 100 мешканців (2019 р.) 
 
Меморандум про співпрацю підписаний 16.05.2015 

• Марафон Київ – Монте-Карло 

 

Кобулеті (Грузія) 
ქობულეთი (საქართველო) 
Площа: 15 км2 
Населення: 16 546 мешканців (2014 р.) 
Регіон: Аджарія 
Угода про партнерство підписана 19.04.2016 

• фотовиставка “Грузія очима українських фотографів” 
• Міжнародний туристичний форум в м. Рівне 

 

Гданськ (Республіка Польща) 
Gdańsk (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 263,4 км2 

Населення: 470 805 мешканців (2020 р.) 
Воєводство: Поморське 
Меморандум про співпрацю підписаний 20.05.2010 

Співробітництво: 
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• економіка:  
− співпраця між бурштиновими підприємствами обох міст. 

 

Оберфіхтах (Федеративна Республіка Німеччина) 
Oberviechtach (Bundesrepublik Deutschland) 
Площа: 62,4 км2 

Населення: 5 019 мешканців (2020 р.) 
Земля: Баварія 
Протокол намірів про співпрацю підписаний 11.04.2006 

Співробітництво: 
• медицина:  
− практичне навчання для Рівненських неврологів у лікарні м. Регенсбург; 
− проводились безкоштовні операції для мешканців Рівного у лікарні м. Регенсбург 

та у поліклініці при Університеті в Мюнхені з подальшим лікуванням у лікарні м. Оберфіхтах. 
• культура: 
− впродовж декількох років в м. Оберфіхтах гастролював Заслужений 

танцювальний ансамбль “Полісянка”; 
− чотири рази у м. Оберфіхтах гастролював дитячий танцювальний колектив 

“Полісяночка” (останній раз у вересні 2009 році) та тріо “Срібна терція”; 
− гастролі хору лікарів Рівненської міської центральної лікарні. 
• освіта: 
− відбувалась професійна практика вихователів  у дитсадку “Святої Марії” в 

м. Оберфіхтах. 
• молодіжні обміни та відпочинки дітей:  
− організація дитячих відпочинків в літніх таборах та відпочинків дітей у німецьких 

сім’ях (більше десяти разів місто Оберфіхтах надавало у безкоштовне користування 
будинок профспілок в м. Обермурасі для цієї гуманітарної місії).  

• гуманітарна допомога: 
− щорічна гуманітарна допомога медичним та соціальним закладам міста Рівне та 

області. 

 

Єленя Гура (Республіка Польща) 
Jelenia Góra (Rzeczpospolita Polska) 
Площа: 109,2 км2 

Населення: 78 335 мешканців (2020 р.) 
Воєводство: Нижньосілезьке 
Лист намірів про співпрацю підписаний 16.04.2019 

• зум-конференція, приурочена другій річниці співпраці 16.04.2021 
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3. СИМВОЛІКА ГРОМАДИ 

3.1. Герб міста Рівного 
Старовинний герб міста Рівне відноситься до найбільш ранніх гербів міст і входить 

до архітектонічної групи. Точна дата його створення та першого застосування невідома. 
Невідомий і його автор. Протягом багатьох років герб змінювався. 

     
Патент № 4422 

на герб виданий в 
1823 році у Польщі 

Герб м. Рівного 
періоду Російської 

імперії 
затверджений  

22 січня 1796 року 

Проект нового 
герба м. Рівного 

1859 року  
(не затверджений) 

Герб м. Рівного 
періоду СРСР 
затверджений  

27 березня  
1969 року 

Герб м. Рівного 
затверджений  

26 грудня  
1990 року 

У XV столітті м. Рівне належало до категорії приватновласницьких міст. Власниця 
міста Марія Несвицька добилась для нього магдебурзького права і почала називати себе 
Марією Рівненською. З наданням місту польським королем Казимиром Ягеллончиком 
магдебурзького права, Рівне отримало міську печатку та герб, зображення якого історія не 
зберегла. Відомо лише, що він становив собою традиційний щит, на якому було зображення 
воріт замку, щойно побудованого власницею міста на одному з островів річки Устя. 

У 1793 – 1795 роках землі Рівненщини у складі Правобережної України були 
приєднані до Росії. Рівненський повіт, згідно царського наказу 1795 року, увійшов до складу 
Волинського намісництва. 22 січня 1796 року Указом Катерини ІІ було вирішено затвердити 
існуючі раніше герби міст – центрів округів (повітів), які входили до вищезгаданого 
намісництва (Острог, Дубно, Рівне), з внесенням деяких змін. Так, на гербі міста з’явився 
герб Волинського намісництва. Зокрема, герб являв собою традиційний щит, розділений 
горизонтально на дві половини. У верхній частині герба розміщувався герб губернського 
міста Новограда-Волинського – двоголовий орел, який вказував на підданство краю Росії і 
на грудях якого був зображений герб Волинської губернії (щит, на золотому полі якого 
містився червоний чотирираменний хрест). У нижній частині – герб міста Рівного – три 
з’єднані срібні вежі з відкритими воротами, що символізували в’їзд у місто з боку Дубно, 
Острога та Клеваня. Малюнок герба подавався на полі голубого кольору, що символізувало 
красу та велич міста. 

Згідно цілого ряду положень, циркулярів, інструкцій, герб був широко введений у 
вжиток. Він був на печатці міської управи, на печатках банків, благодійних та 
сільськогосподарських товариств, навчальних закладів, лікарень, тощо. Зображення герба 
міста було на кордонах, пам’ятних медалях, жетонах, прапорах місцевих аматорських і 
професійних організацій. 

У 1857 році геральдичною комісією було розроблено новий проект герба міста 
Рівного: на голубому полі щита – зображення трьох з’єднаних срібних веж з відкритими 
воротами; у правій частині – герб Волинської губернії (щит, на червоному полі якого 
містився срібний чотирираменний хрест); герб увінчувався срібною баштовою короною з 
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трьома зубчиками, оточеною двома золотавими колосками, з’єднаними стрічкою 
Олександра Невського. Та офіційного затвердження даний герб не отримав. 

Описаний герб 1796 року використовувався в місті довгий час. В 20-30 роки, коли 
територія Рівненщини входила до складу Польщі, на гербі міста зникло зображення герба 
царської Росії. Слугував цей герб місту аж до 1939 року. 

27 березня 1969 року міськвиконком затвердив новий герб міста, який суперечив 
закону геральдики про обмеження 1-2 характерними лише для даного міста елементами. В 
даному гербі існувало 7 елементів: синій (зверху) та зелений (знизу) кольори, які 
символізували мирне небо та неозорні поліські простори, червона стрічка (символ 
партизанського руху), що з’єднує їх перетинаючи по діагоналі зліва направо, в нижньому 
лівому куті розміщена квітка льону – квітка полісся; в правому верхньому куті розташовані: 
колба – символ хімічної промисловості (ВО “Азот”), поверх якої зображена книжка, що 
символізує знання, та під колбою – шестірня (символ промисловості). Над щитом, по всій 
його довжині написано назву міста. 

Рішенням міської ради від 26 грудня 1990 року № 58 був затверджений новий герб 
міста, в основу якого закладено його давній символ. У положенні про герб міста 
зазначається, що зображення герба розміщується: на будинку міської Ради; в залах, де 
проводяться сесії міської ради; при в’їзді до міста Рівне. 

Герб міста має вигляд щита голубого кольору, що символізує красу та велич. Форма 
щита – французька. Це – прямокутник, основа якого дорівнює висоті, виступає з середини 
нижньої частини вістрям та має заокруглені нижні кути. На нижній стороні щита (приблизно 
1/6 площі) розміщена смужка зеленого кольору, на яку своєю основою спирається срібного 
кольору башта з входами до неї з трьох сторін. Башта символізує місто Рівне. Кольорове 
наповнення герба має символічний зміст: голубий – краса та величність, срібний – 
невинність і чистота, зелений – надія, радість, повний достаток, щедрість. 
3.2. Прапор міста Рівного 

Прапор міста є одним з символів місцевого 
самоврядування. Прапор м. Рівного створено за чинними 
канонами з використанням гами кольорів історичного герба 
міста (автор – архітектор Л. Закревський). Триколірне 
полотнище прапора – прямокутної форми з відношенням сторін 
2:3 (ширина до довжини). Прапор має три повздовжні смуги: 
голубу (5 частин), зелену (1 частина), та срібно-білу (5 частин). 

З лівого боку полотнища на третину довжини голубої та зеленої смуг, вписано зображення 
історичного герба міста у срібно-білому виконанні. Опис прапора міста Рівне затверджений 
розпорядженням голови міської ради від 17.03.1993 № 251-р. 
3.3. Логотип міста Рівного 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, в рамках реалізації Стратегічного плану 
економічного розвитку міста Рівного, з метою покращення іміджу міста, 
розширення міжнародних зв’язків, залучення потенційних інвесторів 
Рівненська міська рада затвердила логотип міста (рішення від 31.03.2016 
№ 422). 
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3.4. Герб смт Квасилова 
Герб Квасилова – офіційний символ смт Квасилова. 

Затверджений рішенням Квасилівської селищної ради від 31 липня 
1997 року. 
У золотому полі виходить чорний штангенциркуль, у зеленій главі дві 
золоті шишки хмелю. 
Штангенциркуль символізує розвинену машинобудівну промисловість 
у Квасилові, а шишки хмелю вказують на вирощування і переробку 

цієї культури та одну з версій про походження назви поселення. 
3.5. Прапор смт Квасилова 

Прапор Квасилова – офіційний символ смт Квасилова. 
Затверджений рішенням Квасилівської селищної ради від 31 липня 
1997 року. 

У золотому полі виходить чорний штангенциркуль, у зеленій 
главі дві золоті шишки хмелю. 

Штангенциркуль символізує розвинену машинобудівну 
промисловість у Квасилові, а шишки хмелю вказують на вирощування 

і переробку цієї культури та одну з версій про походження назви поселення. 
 
 
 
 



 

 22 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

4. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВНЕНСЬКУ ОБЛАСТЬ 

Рівненська область утворена 4 грудня 1939 року з Дубенського, Здолбунівського, 
Костопільського, Ровенського і Сарненського повітів. Вона розташована на північному 
заході України, у межах Західно-Поліського регіону, охоплює східні частини Волинського 
Полісся, Волинської височини та малого Полісся і західну окраїну Центрального 
(Житомирського) Полісся. Її протяжність із заходу на схід – 130 км, з півночі на південь – 
210 км. Територія області займає 3,3 відсотка території України. Область межує з 
Волинською, Житомирською, Львівською, Тернопільською та Хмельницькою областями 
України та Брестською і Гомельською областями Республіки Білорусь. Протяжність 
державного кордону з Білоруссю становить 234 км. На кордоні розташовані 3 міжнародні 
пункти пропуску в населених пунктах: Городищі та Удрицьку – Сарненського, Прикладниках 
– Вараського районів. 

 
1 за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
2 розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної 
реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
3 за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 722-р “Про 
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Рівненської області” затверджено новий територіально-адміністративний устрій Рівненської 
області. 

Область складається з 64 громад (11 міських, 13 селищних та 40 сільських) і 4 
районів (Вараський – площею 3 327,2 км² та населенням 139 тисяч осіб; Дубенський – 
площею 3 294,6 км² та населенням 170,4 тисяч осіб; Рівненський – площею 7 218 км² та 
населенням 634,9 тисяч осіб; Сарненський – площею 6 219 км² та населенням 213,0 тисяч 
осіб). 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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5. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ, КЛІМАТ, ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

5.1. Місто Рівне 
Місто Рівне – обласний центр України, є одним з найбільших міст Українського 

Полісся. Розташований в 
лісостеповій зоні України на 
Волинській височині в південно-
західній частині Рівненської 
області. Географічні координати: 
50°37′11″ пн. ш. 26°15′05″ сх. д. 

Площа міста – 58 км2. 
Чисельність населення міста 
станом на 01.01.2021 складає – 
245 289 осіб наявного населення, 
або 21,4 відсотків населення 
області. Середня щільність 
населення – 4 229 чол. / км2.  

Місто вирізняється вдалим 
географічним розташуванням. 
Знаходиться на перетині 
міжнародних автотранспортних та 
залізничних магістралей, в одному часовому поясі з містами Гельсінкі, Мінськом, Софією, 
Афінами, Каїром та +2 години до Гринвіча.  

Географічне розташування м. Рівного 

Мапа м. Рівного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5#/maplink/1
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Місто Рівне розташоване за 158 км до кордону з Європейським союзом та 320 км до 
столиці України – м. Києва. Відстань від міста Рівного до міста Варшави становить 474 км, 
Будапешта – 794 км, Праги – 1 076 км, Берліна – 1 131 км. 

Розташування його в межах поліської та лісостепової зон обумовлює різноманіття 
природного середовища, історичної спадщини, видів і напрямків виробничої діяльності. 

У гідрологічному відношенні територія Рівненської міської територіальної громади 
знаходиться в басейні річки Прип’ять. На північній та східній околиці селища Квасилів та 
через всю територію міста Рівного у напрямку з півдня на північ, не перетинаючи 
адміністративних меж Рівненської області, протікає річка Устя та її притоки – річка Безодня 
і Устя (струмок). Басівкутське водосховище розташоване на річці Устя, яка є правою 
притокою річки Горинь, знаходиться у південній частині міста Рівне, має витягнуту форму, 
протяжністю 3 556 м. Басівкутське водосховище є русловим водосховищем річки Устя і 
фактично використовується як рекреаційний водний об’єкт. 

Ґрунтові води зустрічаються на глибині 14 м. Високе стояння ґрунтових вод 
характерне лише для пойми річки Устя. 

Переважні відмітки міста – 187-220 м (мінімальна відмітка – 180 м, максимальна – 
235 м). Переважні схили міста – 1,6 %. Мінімальний схил – 0,6 % (північно-західна частина 
міста в районі вулиці Млинівської), максимальний – 33 % (схили балок і долини річки Устя). 

Клімат – атлантично-континентальний, помірно теплий і вологий. Літо тепле, 
малохмарне, зима – помірно м’яка, часто пасмурна. 

В геологічному відношенні територія міста є областю поширення четвертинних 
відкладень, що залягають на відкладеннях крейди і протерозою. Відкладення протерозою 
представлені алевритом, сланцем, пісковиком. Над відкладеннями протерозою залягають 
відкладення крейдового віку – крейда, глина. Над відкладеннями крейдового віку залягають 
суглинки, супіски щільні і лесовидні, глина, піски, торф четвертинного віку. Потужність 
четвертинних відкладень – 130 м. 

На основі інженерно-геологічних умов територія міста розділена на три будівельних 
типи сприятливий, менш сприятливий і несприятливий для забудови. 

Ґрунти – чорноземи неглибокі, а у поймі річки Устя – лугово-чорноземні та лугово-
болотні ґрунти. Чорноземи містять 2,7-3,2 % гумусу. Всі ґрунти мають високу природну 
родючість і придатні для росту всіх видів зелених насаджень, що характерні для 
лісостепової зони України. 
5.2. Смт Квасилів 

Смт Квасилів засноване в 1445 році. Статус селища населений пункт отримав у 1978 
році. Географічні координати: 50°33′25″ пн. ш. 26°16′03″ сх. д. Площа селища – 4,46 км2. 
Чисельність наявного населення станом на 01.01.2021 – 8 117 осіб. Середня щільність 
населення – 1 820 чол. / км2.  

Оскільки смт Квасилів та місто Рівне – близько розташовані населені пункти, то 
кліматичні умови цих місцевостей можна вважати практично однаковими: в цілому клімат 
території є помірно-континентальний, із помірно холодною зимою, нестійкою весною, а 
також дощовим літом та відносно теплою осінню. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1445
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2#/maplink/1
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Рельєф території селища 
Квасилів плоский із незначним 
схилом у північно-східному 
напрямку. В північній частині 
селища наявні заболочені 
ділянки. Абсолютні відмітки 
поверхні землі змінюються в 
межах 205 – 185 м. Найбільш 
підвищеною є західна частина 
селища, пониження ділянок 
спостерігається з абсолютної 
відмітки 188 – 185 м, в північній 
та східній частині селища в 
заплаві річки Устя.  

За інженерно-геологічними 
умовами на території смт Квасилова 
зустрічаються ділянки непридатні та “особливо” непридатні для будівництва, які займають 
першу надпойменну терасу річки Устя. Абсолютні відмітки в межах першої надпойменної 
тераси змінюються від 188 до 200 м, ґрунтові води залягають на глибині 3,0 – 4,0 м, нахил 
поверхні землі до 10 %, тераса складається з лесоподібних супісків та суглинків із 
розрахунковим тиском на них 1,5 – 2 кг / см.  

 

Мапа Рівненської міської територіальної громади 
 

Мапа смт Квасилова 
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6. НАСЕЛЕННЯ 

Станом на 01.01.2021 в м. Рівному, за оцінкою, проживало 245,3 тисяч осіб наявного 
населення. 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області за 2020 рік в 
м. Рівному чисельність населення зменшилася на 714 осіб. Зменшення чисельності 
населення міста відбулося за рахунок міграційного скорочення, яке склало 203 особи, 
природне скорочення становило 511 осіб.  

Порівняно з 2019 роком обсяг природного скорочення збільшився на 408 осіб. 
Протягом останніх років природний рух населення характеризувався зменшенням 
народжуваності та збільшенням смертності порівняно з попередніми роками. На зміну 
чисельності населення міста впливають і міграційні процеси, від’ємне сальдо яких 
спостерігалося впродовж останніх років. Упродовж 2010 – 2020 років у м. Рівному 
спостерігалася помітна міграція населення по всіх потоках. Загальна рухливість 
характеризується здебільшого виїздом громадян, про що свідчить від’ємне сальдо.  

Зменшення середньої тривалості життя і низькі коефіцієнти народжуваності 
призвели до старіння населення. Так “віковий індекс” (відношення чисельності населення у 
віці понад 60 років до чисельності населення у віці до 19 років включно) в 2010 році 
становив 62,2, а вже за підсумками 2020 року – 89,0. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року основне населення міста 
(91,2 %) – українці. Окрім українців в м. Рівному мешкають росіяни – 6,8 %, білоруси – 0,6 %, 
поляки – 0,3 %, євреї, азербайджанці, вірмени, чехи, німці, татари, представники інших 
національностей.  

Таблиця 1. Історична динаміка національного складу за даними  
переписів 1897, 1959, 1989 та 2001 років 

 1897 1959 1989 2001 

українці 16,6 % 66,7 % 84,2 % 91,2 % 
росіяни 17,4 % 26,0 % 13,1 % 6,8 % 
білоруси 0,1 % 1,6 % 1,0 % 0,6 % 
поляки 6,8 % 1,8 % 0,5 % 0,3 % 
євреї 55,8 % 2,3 % 0,5 % 0,2 % 
Інші національності 3,3 % 1,6 % 0,7 % 0,9 % 

Станом на 01.01.2021 в смт Квасилові, за оцінкою, проживало 8,1 тисяч осіб 
наявного населення. 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області за 2020 рік в 
смт Квасилові чисельність населення зменшилася на 50 осіб. Зменшення чисельності 
населення селища відбулося за рахунок міграційного скорочення, яке склало 38 осіб, 
природне скорочення становило 12 осіб.  

Порівняно з 2019 роком обсяг природного скорочення збільшився на 3 особи. 
Протягом останніх років природний рух населення характеризувався зменшенням 
народжуваності. На зміну чисельності населення селища впливають і міграційні процеси, 
від’ємне сальдо яких спостерігалося впродовж останніх років. 
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Таблиця 2. Функція населення (2020 рік) 

  Площа, 
км2 

Населення наявне 1, 
тис. осіб 

Населення  
до загального населення 

Рівненської області, % 

Щільність 
населення, 

осіб / км2 
м. Рівне 58,24 2 245,3 21,4 4 229 
смт Квасилів 4,46 2 8,1 0,7 1 820 
Рівненська область 20 051 2 1 148,5 – 57,3 

1 станом на 01.01.2021. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних 
щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
2 за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
 

Таблиця 3. Чисельність наявного населення на кінець року, осіб 1 

 1995 2005 2015 2018 2019 2020 

м. Рівне 246 500 248 054 248 307 246 535 246 003 245 289 
смт Квасилів – – – 8 213 8 167 8 117 

1 розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  

 
Таблиця 4. Природний та міграційний рух населення м. Рівного, осіб 

 1995 2005 2015 2018 2019 2020 

Народжені 2 866 2 512 2 887 2 418 2 171 2 084 
Померлі 1 976 2 273 2 160 2 257 2 274 2 595 
Природний приріст 
населення 890 239 727 161 –103 –511 
Прибулі 5 700 5 960 4 462 6 853 5 843 4 540 
Вибулі 6 100 6 015 6 521 7 053 6 272 4 743 
Механічний приріст 
(скорочення “–“) –400 –55 –2 059 –200 –429 –203 
Загальне збільшення 
(зменшення) 490 184 –1 332 –39 –532 –714 
Ланцюговий індекс, % 1 100,2 100,1 99,5 99,98 99,78 99,7 

 

1 відсоток загальної чисельності населення у порівнянні з попереднім роком. 
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Графік 1. Чисельність наявного населення у м. Рівному на кінець року
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Таблиця 5. Природний та міграційний рух населення смт Квасилова, осіб 

 2018 2019 2020 

Народжені 95 74 68 
Померлі 57 83 80 
Природний приріст населення 38 –9 –12 
Прибулі 219 167 122 
Вибулі 294 204 160 
Механічний приріст (скорочення “–”) –75 –37 –38 
Загальне збільшення (зменшення) –37 –46 –50 
Ланцюговий індекс, % 1 100,0 99,4 99,4 

1 відсоток загальної чисельності населення у порівнянні з попереднім роком. 
 

 
 
 

2866

2512

2887

2418

2171 2084

1776
2273

2160

2257

2274
2595

890

239

727

161

-103

-511

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 2005 2015 2018 2019 2020
пр

ир
од

ній
 пр

ир
іст

на
ро

дж
ен

і, п
ом

ер
лі,

 ос
іб

Графік 2. Природний рух населення м. Рівного

народжені померлі природний приріст
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Таблиця 6. Розподіл населення м. Рівного за віком, осіб 1 
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Графік 3. Міграційний рух населення м. Рівного

прибулі вибулі механічний приріст (“–” скорочення)

 2010 % 2015 % 2018 % 2019 % 2020 % 
Чоловіки 0-19 
років 27 718 11,2 26 863 11,0 26 049 10,7 26 637 11,0 26 798 11,1 

Жінки 0-19 років 28 000 11,4 26 472 10,8 26 131 10,7 26 811 11,0 27 125 11,2 
Чоловіки і жінки 
0-19 років, 
разом 

55 718 22,6 53 335 21,8 52 180 21,5 53 448 22,0 53 923 22,3 

Чоловіки 20-39 
років 41 515 16,8 40 070 16,4 38 251 15,7 36 842 15,2 35 440 14,7 

Жінки 20-39 років 45 084 18,3 42 462 17,3 41 071 16,9 39 503 16,3 38 302 15,8 
Чоловіки і жінки 
20-39 років, 
разом 

86 599 35,1 82 532 33,7 79 322 32,6 76 345 31,5 73 742 30,5 

Чоловіки 40-59 
років 30 429 12,3 30 420 12,4 29 801 12,3 29 715 12,3 29 834 12,3 

Жінки 40-59 років 39 027 15,8 37 905 15,5 36 742 15,1 36 455 15,0 36 335 15,0 
Чоловіки і жінки 
40-59 років, 
разом 

69 456 28,2 68 325 27,9 66 543 27,4 66 170 27,3 66 169 27,3 

Чоловіки 60 років 
і старші  13 067 5,3 15 094 6,2 16 504 6,8 17 030 7,0 17 492 7,2 

Жінки 60 років і 
старші  21 578 8,8 25 599 10,4 28 564 11,7 29 588 12,2 30 541 12,7 

Чоловіки і жінки 
60 років і 
старші, разом 

34 645 14,1 40 693 16,6 45 068 18,5 46 618 19,2 48 033 19,9 

“Віковий 
індекс” 2 62,2 – 76,3 – 86,4 – 87,2 – 89,0 – 
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1 розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  
2 відношення чисельності населення у віці понад 60 років до чисельності населення у віці до 19 років включно. 

 
Графік 5. Розподіл населення м. Рівного за статтю 

 
Таблиця 7. Рівень освіти серед населення м. Рівного (за даними Всеукраїнського перепису  

населення 2001 року) 
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Графік 4. Розподіл населення м. Рівного за віком, разом
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 Абсолютний показник Структура, % 
Базова загальна середня 19 827 9,8 
Повна загальна середня 89 632 44,5 
Базова вища 1 470 0,7 
Повна вища 44 426 22,0 
Початкова вища 38 199 18,9 
Незакінчена вища 1 008 0,5 
Початкова загальна 5 030 2,5 
Інші 2 064 1,1 
Всього 201 656 100 
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7. ЗАЙНЯТІСТЬ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

7.1. Зайнятість населення 
Механізмом реалізації державної стратегії сприяння зайнятості населення на 

території міста є Програма зайнятості населення м. Рівного на 2018 – 2022 роки (рішення 
виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.07.2018 № 71). Програмою 
передбачені заходи щодо забезпечення державних гарантій зайнятості, сприяння у 
працевлаштуванні кожній особі, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування 
працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні 
з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, надання 
профорієнтаційних послуг, залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт 
тимчасового характеру, проведення роботи по навчанню, перенавчанню та підвищенню 
кваліфікації безробітних тощо. 

Таблиця 8. Структура кількості зареєстрованих безробітних (за видами економічної діяльності), 
станом на 31 грудня 

Вид  
економічної  
діяльності 

2018 2019 2020 
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Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 26 1,1 22 1,1 31 0,9 

Промисловість 308 13,5 309 14,9 541 15,9 
Будівництво 59 2,6 54 2,6 94 2,8 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів  532 23,3 524 25,3 868 25,5 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 90 4,0 90 4,4 146 4,3 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 50 2,2 52 2,5 142 4,2 

Інформація та телекомунікації 57 2,5 64 3,1 61 1,8 
Фінансова та страхова діяльність 82 3,6 88 4,3 103 3,0 
Операції з нерухомим майном 38 1,7 41 2,0 44 1,3 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 64 2,8 67 3,2 77 2,3 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 55 2,4 61 2,9 92 2,7 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 215 9,4 212 10,2 299 8,8 

Освіта 89 3,9 90 4,4 115 3,4 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 69 3,0 82 4,0 155 4,6 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 28 1,2 19 0,9 27 0,8 

Надання інших видів послуг 43 1,9 40 1,9 51 1,5 
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Інші 1 478 20,9 254 12,3 552 16,2 
Разом 2 283 100 2 069 100 3 398 100 

1 демобілізовані з військової строкової (альтернативної) служби, звільнені з установ, що виконують покарання або 
здійснюють примусове лікування, випускники закладів освіти, особи, які зареєструвалися у службі зайнятості пізніше 1 року 
після звільнення, інші. 

7.2. Заробітна плата 
Таблиця 9. Середньомісячна заробітна плата 1 

 
 2010 2015 2018 2019 2020 2010 / 

2009 
2015 / 
2014 

2018 / 
2017 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Номінальні величини, грн % росту 
м. Рівне 2 019 3 587 7 233 8 618 9 640 119,3 117,1 120,0 119,1 111,9 
Рівненська 
область 1 960 3 573 7 469 8 967 10 254 124,3 117,8 124,2 120,1 114,3 

Україна 2 239 4 195 8 865 10 497 11 591 120,0 120,5 124,8 118,4 110,4 
1 дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб.  

Головними складовими підвищення добробуту населення є зростання 
середньомісячної заробітної плати, пенсій. Так, середньомісячна заробітна плата, 
нарахована на одного штатного працівника у 2020 році порівняно з 2019 роком зросла на 
1 022 грн або на 11,9 % і становила 9 640 грн. 

За розміром заробітної плати Рівне посідає четверте місце в області після м. Вараша, 
Костопільського та Дубенського районів (за територіальним устроєм, що діяв до 
01.01.2021). Середня заробітна плата в місті Рівному є нижчою, ніж в середньому по 
Рівненській області та в середньому, ніж по Україні. 
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Таблиця 10. Середньомісячна заробітна плата за видами діяльності по Рівненській області 1 
 

Вид  
економічної  
діяльності 

2015 2018 2019 2020 2015 / 
2014 

2018 / 
2017 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Номінальні величини, грн % росту 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 

3 788 8 626 8 813 9 585 142,5 133,0 102,2 108,8 

Промисловість 4 998 9 972 12 712 14 534 114,4 126,4 127,5 114,3 
Будівництво 4 301 6 460 7 577 8 047 129,1 125,7 117,3 106,2 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів  

2 653 5 452 6 686 7 484 122,0 121,7 122,6 111,9 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

3 500 7 629 8 558 8 889 113,6 126,6 112,2 103,9 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1 842 4 163 4 819 4 251 122,0 111,4 115,8 88,2 

Інформація та телекомунікації 3 326 6 283 8 334 8 812 117,5 106,0 132,7 105,7 
Фінансова та страхова діяльність 5 055 10 798 12 685 13 372 118,8 130,9 117,5 105,4 
Операції з нерухомим майном 3 405 7 067 6 947 5 922 149,5 142,0 98,3 85,2 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 3 574 6 953 7 891 8 422 151,9 125,6 113,5 106,7 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2 318 7 022 7 533 7 865 113,9 139,5 107,3 104,4 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 

3 921 9 924 11 609 12 922 118,4 136,7 117,0 111,3 

Освіта 3 000 6 527 7 584 8 657 114,6 119,0 116,2 114,1 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 2 673 5 205 6 079 8 043 118,3 116,2 116,8 132,3 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2 742 5 367 6 340 7 219 109,6 120,4 118,1 113,9 

Надання інших видів послуг 2 447 5 599 6 399 8 584 108,5 159,0 114,3 134,1 
Середня 3 573 7 469 8 967 10 254 117,8 124,2 120,1 114,3 

1 дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб  

Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами економічної діяльності на 
підприємствах промисловості, фінансової та страхової  діяльності, сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства, державного управління та обов’язкового 
соціального страхування. Також порівняно високий рівень заробітної плати – у працівників 
галузей будівництва, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності. Все ще низьким залишається середній рівень заробітної плати працівників 
тимчасового розміщування й організації харчування. 
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7.3. Безробіття 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Рівненському 
міському центрі зайнятості, на кінець грудня 2020 року становила 3 398 осіб, з них 2 700 осіб 
отримували допомогу по безробіттю, що становить 79,5 %. З числа безробітних осіб, 
зареєстрованих станом на 01.01.2021, жінки складають 65,6 %, молодь у віці до 35 років – 
35,1 %.  

Кількість актуальних вакансій станом на 01.01.2021 становила 213 одиниць, що на 
557 вакансій менше в порівнянні з відповідною датою 2019 року.  

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції здійснює Рівненський міський центр зайнятості населення.  

Міський центр зайнятості щоденно надає безробітним та незайнятим громадянам 
інформаційні та профорієнтаційні послуги, спеціалістами міського центру зайнятості 
проводяться різноманітні групові і масові заходи. Всього профорієнтаційними послугами 
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протягом січня-грудня 2020 року охоплено 7 654 осіб, яким надано 12 489 послуг, в тому 
числі 5 415 безробітних осіб, яким надано 10 177 послуг. 

Таблиця 11. Чисельність зареєстрованих безробітних на 31 грудня, осіб 

Населений пункт 2010 2015 2018 2019 2020 

м. Рівне 3 348 2 939 2 283 2 069 3 398 
 

Таблиця 12. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну 
посаду) на 31 грудня, осіб 

 2010 2015 2018 2019 2020 

м. Рівне 4 19 8 3 16 

Рівненська область 25 24 9 7 12 

Протягом 2020 року за сприянням Рівненського міського центру зайнятості на вільні 
та новостворені місця працевлаштовані за направленням 4 168 осіб (з них 2 420 – жінок, 
1 774 – молоді особи віком до 35 років). З числа працевлаштованих 1 780 зареєстрованих 
безробітних. Кількість осіб, забезпечених роботою за січень-грудень 2020 року становить 
4 579 осіб. 

Таблиця 13. Зареєстровані безробітні за рівнем освіти 
 2014 2015 2018 2019 2020 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Базова загальна 
середня 40 1,2 26 0,9 15 0,7 11 0,5 47 1,4 

Повна загальна 
середня 254 7,4 164 5,6 102 4,5 99 4,8 198 5,8 

Професійно-
технічна 717 21,0 618 21,0 483 21,1 416 20,1 798 23,5 

Базова вища 754 22,1 652 22,2 431 18,9 347 16,8 611 18,0 
Повна вища 1 647 48,3 1 479 50,3 1 252 54,8 1 196 57,8 1 744 51,3 
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Таблиця 14. Зареєстровані безробітні за тривалістю безробіття на 31 грудня 

 
2010 2015 2018 2019 2020 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 
До 1 місяця 530 15,8 502 17,1 290 12,7 308 14,9 459 13,5 
1-2 місяців 456 13,6 374 12,7 362 15,8 296 14,3 384 11,3 
2-3 місяців 403 12,0 324 11,0 317 13,9 300 14,5 375 11,0 
3-6 місяців 865 25,8 756 25,7 656 28,7 590 28,5 834 24,5 
6-9 місяців 441 13,2 554 18,8 348 15,2 320 15,5 1 032 30,4 
від 9 місяців до  
1 року 367 11,0 307 10,4 194 8,5 159 7,7 179 5,3 

від 1 року до  
1 року 6 місяців 242 7,2 108 3,7 98 4,3 83 4,0 110 3,2 

від 1 року 6 
місяців до 2 років 36 1,1 12 0,5 15 0,7 11 0,5 19 0,6 

від 2 років до 3 
років 5 0,1 2 0,1 1 0,1 2 0,1 5 0,1 

понад 3 роки 3 0,09 0 0 2 0,1 0 0 1 0,1 

За 2020 рік на оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру 
направлені 276 осіб. З них безробітних – 267 осіб. У тому числі брали участь у громадських 
роботах 75 безробітних осіб та у інших роботах тимчасового характеру 192 безробітних осіб. 

Всього за 2020 рік навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплені 
782 зареєстрованих безробітних осіб.  

Всього заходами активної політики зайнятості охоплено 2 829 безробітних осіб або 
33,0 % від загального ринку праці. 

Таблиця 15. Вікова структура зареєстрованих безробітних 
 2014 2015 2018 2019 2020 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 
15–19 років 99 2,9 59 2,0 31 1,4 28 1,4 49 1,4 
20–24 років 581 17,0 431 14,7 171 7,5 138 6,7 237 7,0 
25–29 років 619 18,1 511 17,4 318 13,9 278 13,4 377 11,1 
30–34 років 558 16,4 512 17,4 399 17,5 361 17,4 529 15,6 
35–39 років 353 10,3 328 11,1 356 15,6 377 18,2 518 15,2 
40–44 років 293 8,6 249 8,5 258 11,3 226 10,9 444 13,1 
45–49 років 310 9,1 238 8,1 203 8,9 165 8,0 360 10,6 
50–54 років 343 10,1 318 10,8 229 10,0 193 9,3 368 10,8 
55–59 років 256 7,5 293 10,0 318 13,9 303 14,7 500 14,7 
60 і більше – – – – – – – – 16 0,5 
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8. ЖИТЛОВЕ ТА КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

У житлово-комунальному господарстві м. Рівного налічується 7 комунальних 
підприємств та 23 підприємств інших форм власності, які забезпечують надання послуг з 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, 
електропостачання, газопостачання, ремонту, будівництва та утримання доріг, експлуатації 
мереж вуличного освітлення, житлового фонду і прибудинкових територій, ліфтового 
господарства, перевезення пасажирів міським електротранспортом, збирання, вивезення 
та утилізацію твердих побутових відходів, а також надання ритуальних послуг. 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі житлово-комунального 
господарства є Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. 
Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної та місцевої 
політики у сфері житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрою, 
діяльності транспорту, зв’язку, експлуатації та приватизації державного житла. 
8.1. Житлове господарство 

Житловий фонд м. Рівного всіх форм власності на початок 2021 року склав 
4 826,4 тис. м2 загальної площі.  

Станом на 01.01.2021 в місті налічується 1 218 житлових будинки, з них: 463 будинки, 
які знаходяться на утриманні управляючих компаній; 21 будинок – житлово-будівельних та 
обслуговуючих кооперативів; 662 будинки – об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків; 15 будинків – відомчі та громадських організацій; 57 будинків – на 
самообслуговуванні. 

На території Рівненської міської територіальної громади налічується 362 житлових 
будинків, які обладнані ліфтами, загальна кількість ліфтів становить – 1 179 шт., з них 
пасажирських – 1 163 шт., вантажних – 16 шт. 

Таблиця 16. Основні показники житлового фонду 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Житловий фонд (тис. м2 загальної площі) 4 791 4 625 4 783,4 4 796,1 4 826,4 
Забезпеченість населення житлом у 
середньому на одну особу (м2 загальної 
площі) 

19,6 19,0 18,22 18,22 18,22 

Питома вага загальної житлової площі 
обладнаної (відсотків) 1:      

− водопроводом 95,8 95,5 96,5 96,5 96,6 
− газом 91,8 91,1 93,8 93,8 94,0 
− каналізацією 95,8 95,5 96,5 96,5 96,57 
− опаленням 95,5 95,5 96,3 96,3 96,5 

Загальна кількість об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на кінець року 
(далі – ОСББ) 

434 493 535 583 662 

Житловий фонд ОСББ (тис. м2) в ньому 
квартир (од.) 

1 012,3 
18 908 

1 149,9 
21 478 

2 626,1 
36 209 

2 863,7 
39 458 

3 251,2 
44 802 

1 без врахування житлового фонду підприємств-банкрутів 
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Експлуатацію житлового фонду здійснюють 12 управляючих компаній – 
РФ ТОВ “Місто для людей Кременчук”, ТОВ “Управляюча компанія “Сонячне”, 
ТОВ “Управляюча компанія “Рівне Дім Сервіс”, ТОВ “Управляюча компанія “Чистота і 
порядок”, ТОВ “Управлінська компанія “Житло Сервіс Рівне”, ТОВ “Управляюча компанія 
“Комфортний дім”, ТОВ “Управляюча компанія “Спектрум Сервіс”, ТОВ “Управлінська 
компанія “Дім”, ТОВ “Управляюча компанія “Дім”, ПП “Управляюча компанія “Досвід”, 
ТОВ “Управляюча компанія “На Щасливому”, ТОВ “Смарт Мікс”. 

Обслуговування житла забезпечується комунальними службами міста. Майже всі 
помешкання підключені до комунального водопостачання, газопостачання, комунальної 
системи каналізації і центрального опалення. 

 
 

 
Управління багатоквартирними будинками в смт Квасилові здійснює колективне 

підприємство “Житловик-1”. В двох п’ятиповерхових будинках створено ОСББ “Квасилівські 
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зорі” та “Молодіжна, 28”. Селище забезпечене централізованим водопостачанням. 
Водопровідні та каналізаційні мережі перебувають на обслуговуванні РОВКП 
ВКГ “Рівнеоблводоканал”. Постачання газу споживачам в багатоповерхові будинки та 
будинки приватного сектору забезпечує Здолбунівське управління з експлуатації газового 
господарства ТОВ “Рівнегаззбут”. 
8.2. Комунальне господарство 

Комунальними підприємствами м. Рівного постійно виконуються значні обсяги робіт з 
ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста, дорожньо-мостового господарства, 
засобів безпеки дорожнього руху, мереж зовнішнього освітлення, кладовищ, озеленення 
міста тощо. 

У м. Рівному налічується 442 вулиці. Загальна протяжність доріг складає 300,5 км, всі 
вони з твердим покриттям. Експлуатується 8 автомобільних мостів та 4 шляхопроводи, 
загальною довжиною 0,7 км. Протяжність освітлювальної вулично-дорожньої мережі 
складає 291,1 км. На території міста розташовані 58 світлофорних об’єктів. 

Загальна площа усіх зелених насаджень в місті станом на 01.01.2021 складає 
563,9 га, в тому числі на території міста розташовані 11 парків, загальною площею 105,7 га. 
Одним з найбільших парків є парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення ім. Т. Г. Шевченка площею 22,8 га. 

На утриманні міського бюджету знаходяться 9 кладовищ загальною площею 74,04 га. 
Таблиця 17. Комунальне господарство 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Загальна протяжність вулично-дорожньої 
мережі в межах міста, всього, км, з них: 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 

− дороги місцевого значення 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 
Протяжність освітлюваної вулично-
дорожньої мережі, км 274,4 283,5 287,3 287,8 291,1 

Протяжність тротуарів та пішохідних 
доріжок з твердим покриттям, км 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 

Загальна кількість вулиць, од. 442 442 442 442 442 
Кількість світлофорів, що обслуговуються 
комунальними службами, од. 54 54 55 56 58 

Загальна протяжність мостів та 
шляхопроводів, км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Загальна площа усіх зелених насаджень в 
місті, га 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 

Площа зелених насаджень загального 
користування, всього, га 148,9 148,9 148,9 148,4 148,4 

Кількість парків, од. 11 11 11 11 11 
в тому числі парків культури і відпочинку 1 1 1 1 1 

Площа парків, всього, га 104,4 104,4 104,4 105,7 105,7 
в тому числі площа парків культури та 
відпочинку 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

Сквери, га 32,75 32,75 32,75 22,4 22,4 
Набережні та бульвари, га 23,3 23,3 23,3 8,23 8,23 
Питома вага площі зелених насаджень в 
загальній площі міста, % 9,7 9,7 9,7 – – 
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Загальна протяжність мереж зовнішнього 
освітлення, км 274,42 283,53 287,3 287,8 291,1 

Кількість світлоточок в мережі зовнішнього 
освітлення, од. 10 105 10 342 10 504 10 522 10 815 

Кількість кладовищ та їх площа, од / га 8 / 68,2 9 / 74 9 / 74 9 / 74,04 9 / 74,04 

Загальна протяжність доріг смт Квасилова становить 18,14 км, зокрема з 
асфальтобетонним покриттям – 8,9 км, цементобетонним – 1,1 км, щебеневим – 6,16 км, 
ґрунтовим – 1,98 км. В селищі налагоджений збір твердих побутових відходів 
ПП “Квасилівське”, запроваджена система сортування сміття (пластик, скло) в окремі 
контейнери.  

Площа зелених насаджень становить 13 га. Щороку на території селища у весняний 
період проводиться місячник з благоустрою, до якого залучаються жителі селища, приватні 
підприємства, приватні підприємці, бюджетні установи. Озеленюються та впорядковуються 
парки, сквери, центральна площа, дитячі ігрові майданчики, прибудинкова територія, 
місцеве кладовище (не діюче), загальна площа якого 1,26 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 42 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

9. БУДІВНИЦТВО 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей господарства громади. 
Розвиток будівельної галузі сприяє економічному зростанню та вирішенню багатьох 
соціальних проблем. Введені в експлуатацію об’єкти дають можливість населенню 
покращити свої житлові умови та умови соціально-культурної та комунальної сфери.  

Впродовж 2018 – 2020 років в місті Рівному збудовано та введено в експлуатацію 
житла загальною площею 231,0 тис. м2, з них 58,5 тис. м2 – в 2020 році. Питома вага міста 
в загальному обсязі введеної в експлуатацію житла по Рівненській області складає більше 
25 %. 

На сьогодні житло будують за новими технологіями як за кошти підприємств і 
організацій, так і за кошти інвестиційних компаній, фізичних осіб. Споруджуються елітні 
будинки та квартири з великою площею, дворівневим плануванням, автономним 
опаленням. За даними Головного управління статистики в Рівненській області середній 
розмір новозбудованих квартир складає 82,1 м2. Відтак наша громада стає не тільки 
красивою, привабливою, а й зручною для проживання та відпочинку. 

Таблиця 18. Прийняття в експлуатацію житла 

 2016 2017 2018 1 2019 2020 

Прийнято в експлуатацію житла, 
тис. м2 загальної площі за рахунок 
всіх джерел фінансування 

104,2 149,6 87,1 85,4 58,5 

Новозбудовані житлові будинки, од. 142 172 116 138 108 
Новозбудовані помешкання, од. 1 048 1 894 1 183 1 038 713 
Середній розмір нового 
помешкання, м2 78,99 73,36 73,6 82,3 82,1 

1 з 2018 року дані наведені по житлових будівлях нового будівництва 
Примітка. Помешкання – квартира або індивідуальний будинок 
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Протягом останніх трьох років управлінням капітального будівництва виконавчого 
комітету Рівненської міської ради введено в експлуатацію 22 об’єкта, з них 6 
багатоквартирних житлових будинків загальною площею квартир 23 956,8 м2. 

У 2018 році введено в експлуатацію 6 об’єктів, із них 2 багатоквартирних житлових 
будинки загальною площею квартир 5 009,3 м2: 

− Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській 
та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, ІІІ пусковий комплекс, житловий будинок № 7, загальною 
площею квартир 2 603,3 м2; 

− Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській 
та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, ІV пусковий комплекс, житловий будинок № 8 загальною 
площею 2 406,0 м2. 

− Будівництво напірної каналізації по вул. Прилужній в місті Рівному; 
− Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Хмільній в місті 

Рівному; 
− Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів на 

вул. Вербовій, 39 в м. Рівному (утеплення фасадів); 
− Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-

телекомунікаційна система “Безпечне місто Рівне”) (І-а черга). 
Протягом 2019 року завершено та введено в експлуатацію 8 об’єктів: 
− Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській 

та Гагаріна у м. Рівному, І черга, V пусковий комплекс, житлові будинки (секція А, Б) 
загальною площею квартир 6 640,2 м2; 

− Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Рівненської 
міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по вул. Карпинського, 15а у 
м. Рівному; 

− Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської 
міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по вул. Дубенській, 133 у м. Рівному; 

− Капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення на вул. Ніла Хасевича, 12 в 
м. Рівному; 

− Будівництво гідротехнічних споруд на озері в парку Молоді, на річці Устя (біля 
стадіону “Авангард”, кафе “La-Riva”) в місті Рівному; 

− Відновлення системи водообміну декоративних озер в районі вулиць Замкової та 
Драгоманова шляхом будівництва свердловини на рівні крейдяного горизонту в районі 
вул. 24 Серпня в місті Рівному; 

− Реконструкція волейбольного майданчика ДЮСШ з футболу “Верес” по 
вул. Набережній, 9 в м. Рівне; 

− Реконструкція приміщення Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 
вул. Соборній, 420а в м. Рівне для відновлення функціонування дошкільного закладу. 

У 2020 році введено в експлуатацію 8 об’єктів, із них 3 багатоквартирних житлових 
будинки загальною площею квартир 12 307,3 м2: 

− Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській 
та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, житловий будинок № 5, загальною площею квартир 
3 086,3 м2; 

− Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській 
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та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, житловий будинок № 6 загальною площею квартир 
5 377,8 м2; 

− Будівництво багатоповерхового житлового будинку секційного типу з 
приміщеннями громадського призначення в районі вулиць Соборна та вул. Корольова в 
м. Рівне (перший пусковий комплекс), загальною площею квартир 3 843,2 м2; 

− Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне (перший 
пусковий комплекс); 

− Реконструкція скверу на вул. Набережній в м. Рівне (перша черга); 
− Капітальний ремонт нежитлової будівлі на вул. Гоголя, 12 в м. Рівному (заміна 

вікон, утеплення фасаду, ремонт покрівлі); 
− Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул. Князя 

Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м. Рівному; 
− Капітальний ремонт Рівненського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-спеціалізована спортивна школа” № 26 Рівненської 
міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по вул. Павлюченка, 24 у м. Рівне. 
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10. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності громади, територіальною 
основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей 
економіки. 

За даними Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області загальна 
площа Рівненської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 складає 62,7 км2, 
в тому числі: 

– загальна площа міста Рівного складає 58,24 км2, з них: 20,63 км2– 
сільськогосподарські угіддя, 3,35 км2 – забудовані землі, 1,54 км2 – відкриті заболочені 
землі, 0,36 км2 – відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 
покривом, 1,38 км2 – землі водного фонду, 0,85 км2 – ліси та інші лісовкриті площі (в тому 
числі чагарники); 

– загальна площа смт Квасилова складає 4,46 км2, з них: 1,89 км2 – 
сільськогосподарські землі, 1,98 км2 – забудовані землі, 0,34 км2 – відкриті заболочені землі, 
0,01 км2 – відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, 
0,11 км2 – води, 0,14 км2 – ліси та інші лісовкриті площі (в тому числі чагарники). 

З метою створення умов для збільшення надходжень плати за землю до бюджету 
громади, подальшого ефективного механізму регулювання земельних відносин в місті 
Рівному, забезпечення ефективного та раціонального використання землі, захисту права 
власності на землю громадян і юридичних осіб Рівненською міською радою прийнято 
Регіональну програму розвитку земельних відносин на території Рівненської міської 
територіальної громади на 2016 – 2025 роки (рішення від 17.09.2015 № 5715 зі змінами). 

Таблиця 19. Земельний фонд територіальної громади 1 

Назва показника 
Населений пункт 

м. Рівне смт Квасилів 
Сільськогосподарські землі, у тому числі: 2 063,5 189,3 

− рілля 1 632,9 68,7 
− багаторічні насадження 169,7 14,1 
− сіножаті 85,4 4,0 
− пасовища 103,6 98,4 
− інші 71,9 4,1 

Землі лісогосподарського призначення, у тому числі: 85,3 13,7 
− лісові землі 30,6 9,6 
− чагарники 54,7 4,1 

Забудовані землі, у тому числі: 3 347,4 197,5 
− під житловою забудовою 928,5 39,7 
− землі промисловості 262,6 88,6 
− землі комерційного та іншого використання 225,5 7,6 
− землі громадського призначення 473,8 9,0 
− землі змішаного використання 177,4 – 
− інші 1 279,6 52,6 

Відкриті заболочені землі 153,9 33,6 
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Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним 
рослинним покривом 36,3 1,4 

Води 137,6 10,5 

Всього землі 5 824,0 446,0 
1 за даними Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області відомості з обліку земель наявні станом на 
01.01.2016 

Таблиця 20. Кількісні та якісні показники земельних ресурсів за 2020 рік (м. Рівне) 

Назва Показник 

Загальна площа земельних ділянок, що перебувають в оренді, га 227 
Кількість укладених договорів оренди станом на кінець року, одиниць 1 828 
Надходження від оренди земельних ділянок, тис. грн 51 952,7 

Таблиця 21. Перелік земельних ділянок, на які затверджені проєкти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок шляхом продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) станом 

на 15.06.2021 

№ 
з/п 

Адреса земельної 
ділянки, кадастровий 

номер 
Площа, 

м2 

Рішення 
Рівненської 

міської 
ради 

Цільове призначення Право 
власності 

1 
вул. Костромська 

(ділянка № 1) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:033:0056 
60 000 № 1121 від 

15.11.2007 

для будівництва та 
обслуговування спортивно-

розважального комплексу, в тому 
числі палацу спорту і для інших 

цілей, передбачених чинним 
законодавством, за умови, що їх 

дозволяється здійснювати в 
зонах рекреаційного призначення 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

2 
вул. Костромська 

(ділянка № 2) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:031:0006 
30 000 № 2250 від 

10.02.2009 

для будівництва та 
обслуговування спортивно-

розважального комплексу і для 
інших цілей, передбачених 
чинним законодавством, за 
умови, що їх дозволяється 

здійснювати в зонах 
рекреаційного призначення 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

3 
вул. Костромська 

(ділянка № 3) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:031:0005 
30 000 № 2249 від 

10.02.2009 

для будівництва та 
обслуговування спортивно-

розважального комплексу і для 
інших цілей, передбачених 
чинним законодавством, за 
умови, що їх дозволяється 

здійснювати в зонах 
рекреаційного призначення 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

4 
вул. Костромська  

кадастровий номер: 
5610100000:01:031:0007 

80 000 № 3497 від 
12.05.2010 

для громадської забудови і 
будівництва та обслуговування 

спортивно-розважальних 
закладів 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 
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5 Мікрорайон  
“Червоні гори” 22 198 

№ 3498 від 
12.05.2010, 
№ 5894 від 
25.04.2019 

для громадської забудови і 
будівництва та обслуговування 

спортивно-оздоровчого 
комплексу з тенісними кортами 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

6 
Мікрорайон  

“Червоні гори”  
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0523  
560 № 3368 від 

08.04.2010  
для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 
магазину 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

7 
Мікрорайон  

“Червоні гори”  
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0522 
1 850 № 3499 від 

12.05.2010 
для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 
центру дитячої творчості 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

8 
Мікрорайон  

“Червоні гори” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0528 
1 201 № 3372 від 

08.04.2010 
для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 
медичного центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

9 
Мікрорайон 

“Червоні гори” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0527 
4 190 № 3369 від 

08.04.2010 
для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 
центру дозвілля 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

10 
Мікрорайон  

“Червоні гори” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0589 
4 700 № 3371 від 

08.04.2010 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

(для громадської забудови і 
будівництва та обслуговування 

торгово-побутового центру) 

продаж 
права 

оренди на 
п’ятдесят 

років 

11 
Мікрорайон  

“Червоні гори”  
кадастровий номер: 

5610100000:01:052:0590 
1 800 № 3370 від 

08.04.2010 

для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 

харчування (для громадської 
забудови і будівництва та 

обслуговування кафе) 

продаж 
права 

оренди на 
п’ятдесят 

років 

12 
Мікрорайон житлової 

забудови “Тинне” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0070 
18 536 № 3934 від 

10.04.2014 
для будівництва та 

обслуговування громадського 
центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

13 
Мікрорайон житлової 

забудови “Тинне” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0068  
8 323 № 3935 від 

10.04.2014  
для будівництва та 

обслуговування громадського 
центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

14 
Мікрорайон житлової 

забудови “Тинне” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0069  
5691 № 3936 від 

10.04.2014  
для будівництва та 

обслуговування громадського 
центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

15 
Мікрорайон житлової 

забудови “Тинне” 
кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0071 
4 921 № 3937 від 

10.04.2014 
для будівництва та 

обслуговування громадського 
центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 
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16 
в районі вулиці 

Млинівської 
кадастровий номер: 

5610100000:01:002:0164 
50 000 № 3951 від 

25.01.2018 

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

aукціон 

17 
вул. Степана Бандери 
(біля кафе “Фламінго”) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:038:0146 

513 № 4064 від 
22.02.2018 

для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування (без права 

будівництва об’єктів нерухомого 
майна) 

aукціон 

18 

вул. Миколи 
Карнаухова (біля 

ресторану “Віденський”) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:075:0260 

104 № 4143 від 
22.03.2018 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

продаж 
права 

оренди на 
два роки 

19 
вулиця Кубанська (біля 

будівлі № 14) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:026:0244 
186 № 4583 від 

21.06.2018  
для будівництва та 

обслуговування інших будівель 
громадської забудови 

aукціон 

20 
вул. Соборна (біля 

будинку № 1) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:039:0346 
400 № 6854 від 

21.11.2019 

для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

aукціон 

21 
вул. Соборна, 18 

кадастровий номер: 
5610100000:01:027:0339 

113 № 6900 від 
12.12.2019 

для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 

харчування (для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадського харчування) 

продаж 
права 

оренди на 
десять 
років 

22 
вул. Київська, 40 

кадастровий номер: 
5610100000:01:038:0137 

29 № 619 від 
29.04.2021 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

(для розміщення будівель 
торгівлі) 

продаж 
права 

оренди на 
десять 
років 
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Таблиця 22. Перелік земельних ділянок, на які надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок шляхом продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 

станом на 15.06.2021 

№ 
з/п 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа, 
м2 

Рішення 
Рівненської 

міської 
ради 

Цільове призначення Умови 
відведення 

1 вул. Гагаріна  
(в районі ТЦ “Новус”)  1 000 № 3393 від 

14.09.2017 для будівництва паркінгу аукціон 

2 вул. Курчатова 6 000 № 4212 від 
19.04.2018 

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для 
виробництва металоконструкцій 

та обладнання до 
трансформаторних підстанцій) 

аукціон з 
продажу 

права 
оренди на 

десять 
років 

3 вул. Гетьмана Мазепи, 
19 54 № 5351 від 

06.12.2018 

для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, 
офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, 
які використовуються для 

здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) 

аукціон 

4 вул. Курчатова 1 000 № 7570 від 
02.07.2020 

для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

аукціон з 
продажу 

права 
оренди на 

десять 
років 

5 вул. Дубенська 380 № 7571 від 
02.07.2020 

для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу аукціон 

6 вул. Київська 2 530 № 7810 від 
13.08.2020 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

аукціон з 
продажу 

права 
оренди на 

десять 
років 

7 вул. Будівельників, 6-Б 605 № 7809 від 
13.08.2020  

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для 
розширення виробничої бази 

підприємства) 

аукціон 
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11. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення громади 
здійснюється автомобільним, електротранспортом, залізничним та повітряним видами 
транспорту. 

В м. Рівному функціонує обласне комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт 
Рівне”, який має вигідне географічне розташування. Міжнародний аеропорт Рівне є 
складним авіатехнічним комплексом, який призначений для прийому, обслуговування та 
випуску повітряних суден, забезпечення пасажирських та вантажних авіаційних перевезень. 
Може приймати літаки всіх типів. Аеродром аеропорту має злітно-посадкову смугу 
розмірами 2626×42 м, з покриттям із бетону. 

Залізничні магістралі, на яких лежить місто: Київ-Варшава, Київ-Берлін, Львів-Мінськ, 
Ковель-Москва, Ковель-Одеса, Ковель-Новоолексіївка.  

Найкращі маршрути проїзду до міста Рівного: автотранспортом – Київ-Житомир-
Рівне-Дубно-Львів-Чоп (М06, частина E40), Рівне-Луцьк-Устилуг (Н22) і Старокостянтинів-
Острог-Здолбунів-Рівне-Сарни-Житковичі (Білорусь) (Н25). 

Між м. Рівним та смт Квасиловим наявне автобусне сполучення, з інтервалом руху 
10-15 хв. Щоденно на маршрутах задіяні 8 автобусів. Також через смт Квасилів постійно 
курсують транзитні транспортні засоби в здолбунівському напрямку. Залізничний вузол 
Квасилів – Здолбунів знаходиться на злитті колій з Рівного та Шепетівки у напрямку Львова. 

Станом на 01.06.2021 на 26 автобусних та 12 тролейбусних маршрутах відповідно 
працюють 285 автобусів, в тому числі 5 автобусів у режимі руху, 60 тролейбусів. 

Автобусні перевезення забезпечують 37 суб’єктів підприємницької діяльності різних 
форм власності, із яких 29 одиниць – фізичні особи та 8 одиниць – юридичні особи.  

Надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом надає 
КП “Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської ради. На тролейбусні маршрути залучено 
19 одиниць тролейбусів з низьким рівнем підлоги, пристосованих для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями.  

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі транспорту є Департамент 
інфраструктури та благоустрою виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Таблиця 23. Громадський транспорт 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Перевезено пасажирів, млн осіб 81,8 87,4 92,7 92,0 57,4 
− тролейбусами 34,3 35,2 36,1 37,6 16,4 
− автомобільним 
транспортом 47,5 52,2 56,6 54,4 41,0 

− у тому числі маршрутними 
автобусами 47,5 52,2 56,6 54,4 40,0 

Загальна довжина контактних 
мереж, км 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

Загальна довжина 
безконтактних мереж, км – – 14,0 14,0 14,0 

Загальна довжина автобусних 
ліній, км 728,6 728,6 728,6 728,6 728,6 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_06
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E40
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_25
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Кількість маршрутів 44 44 46 43 41 
− автобусних 2 2 2 2 1 
− тролейбусних 11 11 14 14 14 
− маршрутних таксі 31 31 30 27 26 

 

 
 

Графік 14. Розподіл перевезення пасажирів за видами транспорту 

  
 

Таблиця 24. Відстань автошляхами до морських портів (терміналів) України 

№ з/п Назва Відстань, км 
1 Одеський морський порт 705 
2 Південний морський порт 743 
3 Миколаївський морський порт 711 
4 Херсонський морський порт 775 

36.1

37.6

16.4

56.6

54.4

41

0 10 20 30 40 50 60

2018

2019

2020

млн пасажирів

Графік 13. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту

автомобільним транспортом тролейбусами

61%

39%

2018 РІК

71%

29%

2020 РІК
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5 Чорноморський морський порт 720 
6 Білгород-Дністровський морський порт 777 
7 Ренійський морський порт 797 
8 Ізмаїльський морський порт 950 
9 Скадовський морський порт 875 

10 Усть-Дунайський морський порт 915 
11 Бердянський морський порт 1 039 
12 Маріупольський морський порт 1 070 

 
Таблиця 25. Відстань автошляхами до обласних центрів України 

№ з/п Обласний центр Відстань, км 
1 Вінниця 311 
2 Дніпро 957 
3 Донецьк 1 045 
4 Житомир 187 
5 Запоріжжя 925 
6 Івано-Франківськ 296 
7 Київ 318 
8 Кропивницький 927 
9 Луганськ 1 129 

10 Луцьк 70 
11 Львів 232 
12 Миколаїв 864 
13 Одеса 705 
14 Полтава 665 
15 Сімферополь 1 157 
16 Суми 664 
17 Тернопіль 162 
18 Ужгород 484 
19 Харків 805 
20 Херсон 834 
21 Хмельницький  193 
22 Черкаси 508 
23 Чернівці  331 
24 Чернігів  458 
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12. ЕКОНОМІКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

12.1. Промисловість 
Провідною галуззю в економіці громади є промисловість, яка поділяється на: 

добувну; переробну; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 
Ключовими галузями переробної промисловості є: виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; металургійне 
виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. 
Переробна промисловість: 

Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції. На підприємствах діє 
сучасне, високоавтоматизоване виробництво, яке спеціалізується на випуску азотних та 
фосфорних мінеральних добрив, аміаку синтетичного та інших органічних сполук. 
Високоякісна продукція хімічної промисловості користується значним попитом як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках та постачається в понад 50 країн світу. Хімічна 
галузь має всі передумови для розвитку та розширення ринків збуту продукції.  

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устаткування. Галузь 
машинобудування має значний потенціал для розвитку. На підприємствах галузі працюють 
досвідчені фахівці, які вдосконалюють технічні рішення, генерують нові ідеї. Продукція 
галузі є конкурентною як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.  

Виробництво харчових продуктів, напоїв. Виробництво харчових продуктів 
серед найдинамічніших секторів економіки останніх років та залишається центром 
потенційного росту в майбутньому. Найбільш зарекомендувала себе на ринку така 
продукція галузі як кондитерські та хлібобулочні вироби, консервована плодоовочева 
продукція, пиво, олія тощо.  

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування. Підприємства даної галузі виробляють газові, твердопаливні, 
електричні котли, конвектори, іншу промислову теплотехніку, вироби з чавуну. Їх продукція 
широко відома як в Україні, так і за її межами.  

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів. 
Галузь представлена текстильною промисловістю та пошиттям одягу. Підприємства 
постійно збільшують обсяги виробництва та асортимент продукції. Найбільше користуються 
попитом неткані матеріали побутового й технічного призначення, трикотажне полотно. 
Трикотажне виробництво зорієнтоване на виготовлення верхнього чоловічого і жіночого 
одягу. 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції. Збільшення обсягів будівельних робіт забезпечує зростання ринку будівельних 
матеріалів. Дана галузь має значний потенціал, передумовою розвитку є близькість 
сировинної бази та висококваліфікована робоча сила.  

Інші галузі переробної промисловості. Інші галузі представлені 
підприємствами з виробництва товарів загальногосподарського користування, меблів, 
жалюзі, переробки дорогоцінного та напівдорогоцінного каменю, виробництва ювелірних 
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виробів тощо. Високоякісні ювелірні вироби, зокрема жіночі прикраси, картини, сувеніри з 
унікального поліського бурштину можна купити в багатьох магазинах України. Крім того, ця 
продукція користується попитом і за кордоном. Поклади бурштину на території області та 
висококваліфікована робоча сила є передумовою для вдалого залучення інвестицій. 

За 2020 рік підприємствами міста Рівного реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 12 450,5 млн грн, або 27,8 % від показника в цілому по Рівненській 
області. 

 
12.2. Суб’єкти господарської діяльності 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва у 
2020 році збільшився проти 2019 року на 697,2 тис. грн і склав 12 986,2 млн грн, що 
становить 37 % до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). 

У 2020 році чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах склала 
15,2 тис. осіб, що становить 32,9 % до загальної кількості зайнятих працівників, найманих – 
14,5 тис. осіб, або 31,9 % до загальної кількості найманих працівників. 

Станом на 01.01.2021 за даними Єдиного державного реєстру з початку реєстрації з 
наростаючим підсумком (за мінусом ліквідованих) в місті обліковується 28 287 суб’єктів 
підприємницької діяльності, в тому числі 17 297 фізичних осіб та 10 990 юридичних осіб.  

Таблиця 26. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності у м. Рівному (за мінусом ліквідованих)  
станом на 31 грудня 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Юридичні особи 8 774 9 351 9 704 10 122 10 547 10 990 

Фізичні особи 18 186 17 393 16 578 17 141 17 181 17 297 
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Графік 15. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та 
акцизу
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З метою створення сприятливих умов для максимального розвитку малого і 

середнього бізнесу, покращення інвестиційного клімату, забезпечення зайнятості 
населення та підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників в місті діє 
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2020 – 2021 роки 
(рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6918). Заходи програми та їх реалізація 
спрямовані на: нормативне регулювання підприємницької діяльності; фінансово-кредитну 
підтримку; інформаційно-ресурсну підтримку; координацію діяльності інфраструктури 
підприємництва; підвищення кваліфікаційного рівня та активізації самозайнятості 
населення тощо. 

Як і в попередніх періодах підприємства промислового комплексу визначають 
економічний профіль громади та відносяться до найбільших роботодавців та великих 
платників до бюджетів усіх рівнів. 

Таблиця 27. Найбільші роботодавці громади 

Підприємства Основний вид діяльності 

ПрАТ “Рівнеазот” виробництво добрив і азотних сполук 
ТзОВ “Високовольтний союз – РЗВА” виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 
ПрАТ “Агроресурс” виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 
ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих 
матеріалів” 

виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з 
них, крім одягу 

ТзДВ “Рівненський домобудівний 
комбінат” 

виготовлення виробів із бетону для будівництва 

ТзОВ “Рівень-ЛТД” виробництво пива 
ТзДВ “Поліссяхліб” виробництво хліба та хлібобулочних виробів  
ТзОВ “Хлібодар” виробництво хліба та хлібобулочних виробів  
ТзОВ “Радема” виробництво олії та тваринних жирів 

8774 9351 9704 10122 10547 10990
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мінусом ліквідованих) станом на 31 грудня
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ТзОВ “Рівне-Борошно” виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості 

ТзОВ “Планета-Друк” виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та 
картонної тари 

ТОВ “Морган Феніче” виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 
ПАТ “Рівнеобленерго” передача електроенергії 
ТОВ “Рівнетеплоенерго” постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 
ПАТ “Рівнегаз” розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 

трубопроводи 
ОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” каналізація, відведення й очищення стічних вод 

12.3. Зовнішньоекономічна діяльність 
12.3.1. Експорт 

Таблиця 28. Товарна структура експорту, тис. дол. США 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 78 019,6 87 631,4 81 153,4 105 760,5 127 006,2 
Продовольчі товари та сировина (групи 
1-24) 29 867,1 30 657,1 31 307,1 34 507,3 46 249,9 

Продукція паливно-енергетичного 
комплексу (група 27) 244,0 103,5 132,4 110,6 228,5 

Продукція нафтохімічного комплексу 
(групи 28-35, 37-40) 22 695,5 13 880,0 5 409,4 21 545,5 32 420,0 

Деревина та вироби з деревини (групи 
44, 47, 48) 5 407,9 10 325,8 16 885,9 17 422,4 16 940,7 

Чорні та кольорові метали (групи 72-81) 3 067,1 3 995,3 4 788,9 4 718,8 5 090,6 
Машинобудівна продукція (групи 84-90) 11 159,7 18 664,3 11 635,8 11 845,1 7 531,1 
Інші 5 578,3 10 005,4 10 993,9 15 610,8 18 545,4 
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Графік 17. Товарна структура експорту у 2020 році
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Таблиця 29. Географічна структура експорту, тис. дол. США 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 78 019,6 87 631,4 81 153,4 105 760,5 127 006,2 
Країни ЄС, у тому числі: 48 021,7 58 615,6 59 627,1 86 346,2 108 155,2 

Італія  8 462,9 7 141,8 8 531,5 10 752,8 11 664,9 
Литва  1 150,6 914,1 1 528,2 2 276,3 9 309,0 
Нідерланди  1 038,5 4 023,7 3 793,1 4 859,8 5 968,6 
Німеччина  9 903,0 10 214,7 13 426,9 14 659,6 15 610,6 
Польща  8 778,4 12 133,3 10 428,0 12 182,1 14 898,9 
Румунія  5 081,6 2 247,2 2 202,6 3 636,9 14 515,3 
Угорщина  5 839,4 10 805,6 4 165,2 16 181,2 9 080,3 
Франція  3 675,7 4 215,1 5 496,3 6 109,0 7 779,0 
Чехія  655,6 1 150,7 4 380,7 5 486,8 6 651,3 

Інші, у тому числі: 29 997,9 29 015,8 21 526,3 19 414,3 18 851,0 
Білорусь  1 603,4 3 612,0 2 398,3 3 067,6 4 769,8 
Китай  53,3 1 202,9 1 899,4 3 111,9 4 502,8 

 
Графік 18. Географічна структура експорту у 2020 році (найвагоміші країни) 

 
 

12.3.2. Імпорт 
Таблиця 30. Товарна структура імпорту, тис. дол. США 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 117 519,6 178 656,7 131 975,4 136 299,5 135 015,6 

Продовольчі товари та сировина (групи 
1-24) 17 070,3 18 188,4 19 869,3 18 448,3 22 913,9 

Продукція паливно-енергетичного 
комплексу (група 27) 20 225,9 13 778,6 13 886,4 24 928,5 14 632,8 
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Продукція нафтохімічного комплексу  
(групи 28-35, 37-40) 16 288,9 71 764,1 42 908,3 16 978,2 16 605,1 

Деревина та вироби з деревини (групи 
44, 47, 48) 3 998,3 3 060,2 2 185,9 2 414,1 1 430,2 

Чорні та кольорові метали (групи 72-81) 1 543,5 3 154,1 2 253,2 2 538,9 5 126,3 
Машинобудівна продукція (групи 84-90) 41 731,6 54 432,9 36 272,0 47 772,3 49 214,2 
Інші 16 661,1 14 278,4 14 600,3 23 219,2 25 093,1 

 

 
 

Таблиця 31. Географічна структура імпорту, тис. дол. США 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 117 519,6 178 656,7 131 975,4 136 299,5 135 015,6 
Країни ЄС, у тому числі: 64 217,6 79 306,9 59 474,6 76 550,7 72 548,1 

Італія  5 968,3 6 203,2 3 972,9 4 345,7 6 104,8 
Німеччина  22 231,9 27 991,5 20 073,9 29 979,3 28 031,2 
Польща  16 227,6 18 029,0 17 691,9 17 166,4 19 936,1 

Інші, у тому числі: 21 943,2 24 051,9 25 133,5 54 998,2 59 130,7 
Білорусь  11 749,8 11 793,4 16 587,1 28 324,7 23 732,2 
Китай  3 990,8 6 042,5 5 464,3 6 885,6 7 779,8 
США  5 487,1 3 975,9 6 218,5 4 650,1 6 651,3 
Туреччина 1 455,8 1 726,9 1 569,7 2 013,4 4 886,2 
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Графік 19. Товарна структура імпорту у 2020 році
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Графік 20. Географічна структура імпорту у 2020 році (найвагоміші країни) 

 
У 2020 році експорт товарів становив 127,0 млн дол. США, імпорт – 

135,0 млн дол. США. Порівняно з 2019 роком експорт збільшився на 20,1 %, імпорт 
зменшився на 0,9 %. Негативне сальдо становило 8,0 млн дол. США (у 2019 році також 
негативне – 30,5 млн дол. США). 

Основу товарної структури експорту міста складали машинобудівна продукція, 
продовольчі товари та сировина,  продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 
продукція паливно-енергетичного комплексу, деревина та вироби з деревини. 

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 108,2 млн дол. США, або 
85,2 % від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2019 роком на 21,8 млн дол. США, або 
на 25,3 %. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до 
Німеччини, Польщі, Румунії, Італії, Литви, Угорщини, Франції, Чехії, Нідерландів. Серед інших 
країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі та Китаю.  

Серед вагомих країн-партнерів експорт товарів збільшився: до Німеччини – на 6,5 %, 
до Польщі – на 22,3 %, до Румунії – у 4 рази, до Італії – на 8,5 %, до Литви – у 4,1 рази, до 
Китаю – в 1,4 рази, до Білорусі – 1,6 рази. Водночас, у 1,8 рази скоротилися експортні 
поставки до Угорщини. 

Імпорт товарів до країн Європейського Союзу становив 72,5 млн дол. США, або 53,7 % 
від загального обсягу, та зменшився порівняно з 2019 роком на 4,0 млн дол. США, або на 5,2 %. 

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Італії, 
Німеччини, Польщі. Серед інших країн світу найбільше імпортувалися товари з Білорусі, 
Китаю, США та Туреччини. 

Серед вагомих країн-партнерів імпорт товарів збільшився: з Італії – в 1,4 рази, з 
Польщі – на 16,1 %, з Китаю – на 13,0 %, з США – в 1,4 рази, з Туреччини – в 2,4 рази. 
Водночас, у 1,2 рази скоротилися імпортні поставки з Білорусі та на 6,5 % з Німеччини. 

Основу товарної структури імпорту міста складали машинобудівна продукція, 
продовольчі товари та сировина,  продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 
продукція паливно-енергетичного комплексу. 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,94 (у 2019 році – 0,78). 
12.3.3. Зовнішня торгівля послугами 

Таблиця 32. Зовнішня торгівля послугами, тис. дол. США 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 
2016 13 696,4 10 773,7 2 922,7 
2017 18 332,1 12 522,4 5 809,7 
2018 21 283,7 11 715,5 9 568,2 
2019 23 805,6 13 789,1 10 016,5 
2020 25 425,0 12 358,1 13 066,9 

12.3.4. Іноземні інвестиції 
Таблиця 33. Прямі іноземні інвестиції в економіку (наростаючим підсумком з початку інвестування), 

тис. дол. США 

 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

м. Рівне 96 214,7 70 938,0 70 916,7 72 700,0 …1 
Рівненська 
область 159 517,0 134 187,3 130 410,9 239 700,0 264 000,0 

1 у зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015–2019 роки та їх оприлюдненням 30 
червня 2020 року на вебсайті Національного банку, дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій 
зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні. 
З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк.  

12.4. Споживчий ринок 
Місто Рівне має досить розвинену мережу підприємств торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та побутового обслуговування. Станом на 01.07.2021 в 
м. Рівному функціонує 1 349 магазинів з реалізації продовольчих та непродовольчих 
товарів, 571 заклади ресторанного господарства, 633 підприємств побутового 
обслуговування, 39 автозаправних та газових станцій (в тому числі 1 станція по наповненню 
киснем), 19 діючих ринків. 

Фактичне значення забезпеченості торговельною площею магазинів на 1 000 жителів 
по місту Рівному складає 979 м2, що майже в 2 рази більше, ніж у цілому по Україні (499 м2 

на 1 000 жителів). 
Забезпеченість місцями в закладах ресторанного господарства загальнодоступної 

мережі по місту Рівному складає 88 місць, що майже в 2 рази більше, ніж у цілому по Україні 
(45 місць на 1 000 жителів). 

Протягом 2019 – 2020 років в м. Рівному відкрито ряд нових підприємств галузей: 119 
об’єктів торгівлі, 99 закладів громадського харчування, 17 підприємств побутового 
обслуговування. 
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Таблиця 34. Заклади торгівлі, громадського харчування та їх торговельна площа 

 Кількість, од. Показник 
Ринки 19 15,42767 га 
Продуктові магазині 517 29 838 м2 
Інші магазини 843 115 239 м2 
ТРЦ 4 50 275 м2 
Супермаркети 36 47 318 м2 
Заклади громадського харчування 571 22 193 посадочних місць 
Кіоски (МАФ) 102 – 

Сфера торгівлі та побутового обслуговування населення селища Квасилів перебуває 
на належному рівні, однак під час карантинних заходів через поширення вірусу СOVID-19, 
багато фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність. В смт Квасилові працюють 6 
закладів ресторанного типу (кафе, кафетерії, кафе-бари), 35 магазинів продовольчих та 
непродовольчих товарів, 6 магазинів з кафетерієм, 2 супермаркети, цех з виробництва 
хліба, 4 аптеки, 5 перукарень, 1 студія краси, 2 ательє з пошиття та ремонту одягу, 2 
майстерні з ремонту автомобілів. 
12.5. Перелік банківських установ 

Таблиця 35. Перелік банків, які працюють в м. Рівному (станом на 01.06.2021) 
№ 
за 
п/п 

Повна назва установи Адреса Поштовий 
індекс 

1 Базове відділення (м. Рівне) Акціонерного Товариства “Райффайзен Банк Аваль” вул. С. Петлюри, 35 33000 
2 Відділення № 114 Акціонерного Товариства “УКРСИББАНК” вул. Д. Галицького, 2 33000 

3 Відділення № 4 Акціонерного Товариства “Перший Український Міжнародний 
Банк” в м. Рівне 

вул. Богоявленська, 
2 33022 

4 Відділення № 612 Акціонерного Товариства “УКРСИББАНК” вул. Соборна, 106 33000 
5 Відділення № 636 Акціонерного Товариства “УКРСИББАНК” вул. П. Полтави, 1 33000 
6 Відділення Акціонерного Товариства "ОТП Банк" в м. Рівне вул. С. Петлюри, 14а 33028 
7 Відділення вул. Кавказька, 2 Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" у м. Рівне вул. Кавказька, 2 33013 

8 Відділення вул. Чорновола Вячеслава, 18 Акціонерного Товариства “Кредобанк” 
у м. Рівне 

вул. В. Чорновола, 
18 33028 

9 Відділення “Рівненська обласна дирекція” Акціонерного Товариства “Правекс 
Банк” вул. Соборна, 112 33028 

10 Відділення “Рівненське № 1” Акціонерного Товариства “Альфа-Банк” вул. Кавказька, 3 33028 
11 Відділення “Рівненське” Акціонерного Товариства “Альфа-Банк” вул. Княгині Ольги, 1 33014 

12 Відділення “Рівненське регіональне управління Акціонерного товариства 
"Полтава-Банк” вул. Кавказька, 5 33000 

13 Відділення “ЦГО-Рівне” Акціонерного Товариства “Альфа-Банк” вул. Кавказька, 3 33028 

14 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 141 в м. Рівне “Публічного 
Акціонерного Товариства “Акцент-Банк” 

вул. Чорновола 
Вячеслава, 18 33000 

15 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 143 в м. Рівне” Публічного 
Акціонерного Товариства “ Акцент-Банк ” вул. Соборна, 65 33001 

16 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 169 в м. Рівне” Публічного 
Акціонерного Товариства “ Акцент-Банк ” 

вул. Симона 
Петлюри, 11 33028 

17 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 423 в м. Рівне” Публічного 
Акціонерного Товариства “ Акцент-Банк ” вул. Гагаріна, 39 33000 

18 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 510 Публічного Акціонерного 
Товариства “ Акцент-Банк ” проспект Миру, 12 33000 

19 Відділення “Центр Обслуговування Клієнтів № 8 Публічного Акціонерного 
Товариства “ Акцент-Банк ” 

вул. В. Чорновола, 
27 33000 
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20 Відділення “Центр по обслуговуванню VIP-клієнтів” Рівненської філії 
акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” 

вул. Ст. Бандери, 
67-В 33027 

21 Відділення “Центр розвитку бізнесу” Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” 

вул. В. Чорновола, 
17 33028 

22 Відділення “Центр-Рівненське” Акціонерного Товариства “Альфа-Банк” вул. Макарова, 17 33024 

23 Відділення № 1 Акціонерного Товариства “Перший Український Міжнародний 
Банк” в м. Рівне вул. Міцкевича, 32 33000 

24 Відділення № 100/17 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку 
“Укргазбанк” 

вул. Княгиницького, 
5-а 33016 

25 Відділення № 104/17 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку 
“Укргазбанк” 

вул. Богоявленська, 
2 33022 

26 Відділення № 115/17 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку 
“Укргазбанк” вул. Київська, 4 33023 

27 Відділення № 116/17 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку 
“Укргазбанк” вул. П. Могили, 31 33001 

28 Відділення № 22 Акціонерного Товариства “Комерційний Банк “Глобус” у м. Рівне вул. С. Петлюри, 14 33028 

29 Відділення № 28 Акціонерного Товариства “Перший Інвестиційний Банк” м. Рівне вул. Кн. Володимира, 7
1 33000 

30 Відділення № 50 Акціонерного Товариства “Перший Інвестиційний Банк” м. Рівне вул. Київська, 106 33017 

31 Відділення № 51 у м. Рівне Публічного Акціонерного Товариства “Комерційний 
Банк Акордбанк” проспект Миру, 4 33013 

32 Мирне відділення Публічного акціонерного товариства комерційного банку 
"ПРАВЕКС-БАНК" проспект Миру, 16 33000 

33 Регіональне відділення Акціонерного Товариства “Креді Агріколь Банк” у м. Рівне вул. С. Бандери, 
буд. 60а 33023 

34 Рівненська філія акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” вул. Грушевського, 
42а;  33023 

35 Рівненське відділення Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 
“Львів” 

вул. Грушевського, 
1а 33003 

36 Рівненське відділення “Лагуна” Рівненської Філії Акціонерного Товариства 
Комерційного Банку "ПриватБанк" вул. Соборна, 197 33001 

37 Рівненське відділення “На Грушевського” Рівненської філії акціонерного 
товариства комерційного банку “ПриватБанк” 

вул. Грушевського, 
42а 33023 

38 Рівненське відділення “Політон” Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Київська, 21 33023 

39 Рівненське відділення “Проспект Миру” Рівненської філії акціонерного 
товариства комерційного банку “ПриватБанк” проспект Миру, 8 33013 

40 Рівненське відділення Публічного Акціонерного Товариства “МТБ Банк” № 1 вул. 16 Липня, 6а 33028 

41 Рівненське відділення “Центральне” Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Соборна, 15 33028 

42 Рівненське відділення № 1 Публічного акціонерного товариства “Ідея Банк” вул. Соборна, 65 33000 
43 Рівненське відділення № 2 Акціонерного Товариства “Банк Січ” у місті Рівне вул. Київська, 108б 33027 

44 Рівненське відділення № 34 Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Д. Галицького, 2 33018 

45 Рівненське відділення № 42 Акціонерного Товариства “ТаскомБанк” вул. Соборна, 15 33028 

46 Рівненське міське відділення № 1 Акціонерного Товариства “Український 
Будівельно-Інвестиційний Банк” вул. Київська, 108б 33027 

47 Рівненське регіональне відділення Акціонерного Товариства “Банк Інвестицій Та 
Заощаджень” вул. Шевченка, 18 33013 

48 Рівненське № 13 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Гагаріна, 67 33022 

49 Рівненське № 14 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Відінська, 8 33023 

50 Рівненське № 18 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Шевченка, 18 33013 

51 Рівненське № 21 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Соборна, 67 33028 

52 Рівненське № 25 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Гагаріна, 39 33003 

53 Рівненське № 31 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Соборна, 108 33028 
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54 Рівненське № 5 відділення Рівненської філії акціонерного товариства 
комерційного банку “ПриватБанк” вул. Київська, 67 33027 

55 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/01 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. С. Петлюри, 16 33028 

56 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/0178 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Соборна, 56 33000 

57 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/0184 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Соборна, 262 33028 

58 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/037 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Соборна, 348в, 
приміщення 85 33001 

59 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/039 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Соборна, 14а 33000 

60 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/045 філії –
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Відінська, 41 33018 

61 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/047 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Гагаріна, 61 33022 

62 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/048 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Київська, 6 33023 

63 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/049 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Князя 
Острозького, 4/6 33024 

64 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/050 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

проспект Генерала 
Безручка, 30 33006 

65 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/053 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Ювілейна, 7 33024 

66 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/056 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. Орлова, 46 33027 

67 
Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10017/073 філії – 
Рівненського обласного управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” 

вул. 16 Липня, 6а 33028 

68 Філія – Рівненське обласне управління акціонерного товариства “Державний 
ощадний банк України” вул. С. Петлюри, 16 33028 

69 Філія акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” в 
м. Рівному вул. Соборна, 2 33023 
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13. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Фінансовий стан міської громади напряму залежить від загального стану економіки держави 
та способу перерозподілу фінансових ресурсів через державний та місцеві бюджети. 

Необхідною умовою дієвості місцевого самоврядування, поступального та ефективного 
місцевого розвитку є належне ресурсне забезпечення. Реалії сьогодення свідчать, що наповнення 
ресурсів місцевого розвитку доцільно очікувати як з державних резервів, так і, в першу чергу, за 
рахунок пошуку, раціонального та ефективного використання внутрішніх джерел. 

Місцеві фінанси формуються з різних джерел. Порядок їх формування регулюється 
Бюджетним кодексом України. Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу містить 
надходження і витрати на виконання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного 
бюджету (ст. 63 Бюджетного кодексу). 

Доходи загального та спеціального фонду бюджету м. Рівного за 2020 рік склали 
2 265,1 млн грн.  

Найвагомішим джерелом наповнення міського бюджету залишається податок та збір на 
доходи фізичних осіб, його частка в загальному обсязі надходжень (без офіційних трансфертів) 
становить 65,5 %. Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду міського бюджету 
є місцеві податки та збори (їх частка в загальному обсязі надходжень (без офіційних трансфертів) 
складає 23,2 %), третім вагомим джерелом є акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4,6 %. 

До місцевих податків і зборів належать податки та збори, що визначені Податковим 
кодексом (ст. 10), рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень і є 
обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. Основним джерелом 
формування місцевих податків і зборів є єдиний податок (68,7 % всіх місцевих податків і зборів) і 
податок на майно (31,1 %). 

Офіційні трансферти (субвенції) у 2020 році склали 22,5 % всіх надходжень. 
Видатки загального та спеціального фондів бюджету міста Рівного (з урахуванням 

офіційних трансфертів) за 2020 рік склали 2 184,0 млн грн. 
Протягом останніх років у структурі видатків міського бюджету переважають видатки на 

освіту, охорону здоров’я, економічну діяльність, житлово-комунальне господарство. 
Так, у 2020 році витрачено на: освіту – 47,6 % всіх видатків, охорону здоров’я – 8,8 %, 

економічну діяльність – 14,8 %, житлово-комунальне господарство – 9,8 %. 
Муніципальним органом виконавчої влади в галузі бюджету і фінансів є управління бюджету 

і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
Таблиця 36. Доходи місцевого бюджету, тис. грн 

Доходи 2017 2018  2019 2020 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, разом: 1 059 662,9 1 248 528,1 1 467 066,2 1 592 080,1 
Податок з доходів фізичних осіб 675 209,0 815 232,1 984 785,4 1 075 624,5 
Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності 1 644,8 811,0 609,4 223,4 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

75 275,0 74 313,7 71 252,1 75 043,7 

Податки на власність – 4,4 – 4,4 – 
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Рентна плата за користування надрами 
для ви добудування корисних копалин 
місцевого значення  

102,6 7,2 30,5 15,9 

Місцеві податки та збори, разом, в тому 
числі 253 659,4 298 493,1 356 537,1 380 354,1 

− туристичний збір  164,2 173,1 605,4 475,4 
− збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності –34,0 –1,0 4,8 1,9 

− єдиний податок 155 485,8 194 321,0 238 554,5 261 481,5 
− податок на майно, в тому числі 98 043,4 104 000,0 117 372,4 118 395,3 

– плата за землю 83 186,0 78 675,5 84 275,5 81 335,1 
Інші податки та збори 318,6 607,2 321,9 321,5 
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, 
разом: 149 298,2 159 136,4 136 892,1 129 254,4 
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 15 531,9 13 433,2 1 527,0 923,7 

Надходження коштів від відшкодування 
втрат с/г лісогосподарського виробництва 223,0 269,5 201,1 73,8 

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності 

50 145,0 60 076,4 56 649,0 45 490,2 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 

20 122,6 19 032,1 24 118,0 24 842,5 

Державне мито 348,7 434,5 331,5 364,3 
Інші неподаткові надходження 7 865,9 7 167,6 8 616,7 11 492,3 
Інші надходження 3 449,4 4 372,2 3 739,6 3 594,9 
Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій 30,4 52,2 52,3 83,6 

Власні надходження бюджетних установ 74 755,4 78 459,2 70 099,4 71 348,2 
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ, 
разом: 13 305,0 22 267,6 30 487,2 34 521,8 
Надходження від продажу основного 
капіталу 2 775,1 2 573,3 5 497,9 13 680,8 

Кошти від продажу землі 10 529,9 19 694,3 24 989,3 20 841,0 
ДОХОДИ, всього 1 221 266,1 1 429 932,1 1 634 445,5 1 755 856,3 
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ, разом: 1 384 795,8 1 154 620,5 943 498,1 509 273,5 
Дотації  – – – 22 247,3 
Субвенції 1 384 795,8 1 154 620,5 943 498,1 487 026,2 

ДОХОДИ РАЗОМ: 2 606 061,9 2 584 552,6 2 577 943,6 2 265 129,8 
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Таблиця 37. Видатки місцевого бюджету, тис. грн 

Видатки 2018 2019 2020 

Освіта 868 126,2 945 476,7 1 038 709,2 
Охорона здоров’я 384 687,9 349 445,8 192 839,5 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 747 687,3 528 365,1 71 478,7 

Державне управління 111 052,7 127 516,7 151 296,3 
Житлово-комунальне господарство 287 390,1 231 072,1 214 806,5 
Культура і мистецтво 45 964,0 45 354,9 56 331,9 
Фізична культура і спорт 45 724,3 35 233,5 50 648,1 
Економічна діяльність 154 539,1 182 346,1 322 683,2 
Інша діяльність 3 418,5 8 349,5 16 046,0 
Інше 52 789,1 69 102,2 69 076,0 
Всього видатків 2 701 379,2 2 522 262,6 2 183 915,4 
Кредитування (надання та повернення) 1 651,3 2 222,5 129,0 
Разом видатків та кредитування 2 703 030,5 2 524 485,1 2 184 044,4 
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Графік 21. Структура доходів місцевого бюджету
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доходи від операцій з капіталом офіційні трансферти



 

 67 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Освіта
47.6%

Охорона здоров'я
8.8%

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення

3.3%

Державне 
управління

6.9%

Житлово-
комунальне 

господарство
9.8%

Культура і 
мистецтво

2.6%

Фізична культура і 
спорт
2.3%

Економічна 
діяльність

14.8%

Інша діяльність
0.7%

Інше
3.2%

Кредитування 
(надання та 
повернення)

0.01%

Графік 22. Структура видатків місцевого бюджету у 2020 році
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14. ПОДАТКОВИЙ БЛОК 

Перелік адміністративних послуг, які надаються ДПС у Рівненській області: 
• видача картки платника податків; 
• видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про 

суми / джерела виплачених доходів та утримання податків; 
• реєстрація реєстратора розрахункових операцій; 
• видача довідки про доходи; 
• видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 

(доходи); 
• підтвердження статусу податкового резидента України; 
• реєстрація платника єдиного податку; 
• включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 
• видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи; 
• видача ліцензій (роздрібна торгівля алкогольними напоями, торгівля 

тютюновими виробами); 
• інші (детальніше за посиланням https://rv.tax.gov.ua). 

Таблиця 38. Найбільші платники податків у 2020 році 

Назва Вид діяльності 

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПДФО 
ПАТ “Рівнеазот” Виробництво добрив i азотних сполук 
Управління освіти виконавчого комітету 
Рівненської міської ради 

Регулювання та сприяння ефективному веденню 
економiчної дiяльностi 

КП “Центральна міська лікарня” Рівненської 
міської ради 

Дiяльнiсть лiкарняних закладiв 

ПАТ “Рівнеобленерго” Розподiлення електроенергiї 
Національний університет водного господарства 
та природокористування 

Вища освiта 

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 
ТОВ “Сучасна освіта Рівне” Iншi види освiти, н.в.i.у. 
ТОВ “Західний центр інтернет послуг” Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку 
ТОВ “Управлінська компанія “Житло Сервіс 
Рівне” 

Управлiння нерухомим майном за винагороду або 
на основi контракту 

ТОВ “Медичний центр “Реавіта” Спецiалiзована медична практика 
ТОВ “Рівненський ринок” Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 

орендованого нерухомого майна 
НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

ТОВ “Тедіс Україна” Оптова торгiвля тютюновими виробами 
ТОВ “Північ-Центр ЛТД” Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 
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ТОВ “Експансія” Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 

ТОВ “Метро кеш енд кері Україна” Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 

ТОВ “Рівень ЛТД” Виробництво пива 
НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ПАТ “Експансія Рітейл” Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна 

Управління капітального будівництва виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 

Державне управлiння загального характеру 

ПАТ “Речовий ринок” Органiзацiя будiвництва будiвель 
ПАТ “Рівнеобленерго” Розподiлення електроенергiї 
ТОВ “Лісовий затишок” Купiвля та продаж власного нерухомого майна 

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 
АТ “ОТП Банк” Iншi види грошового посередництва 
ТОВ “Епіцентр К” Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами 

в спецiалiзованих магазинах 
КП “Рівненське гуртово-роздрібне об’єднання” 
Рівненської обласної спілки споживчих товариств 

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна 

ТОВ “Чайка девелопмент” Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна 

ТОВ “Фірма-Одяг” Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна 

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 
АТ “Українська залізниця” Вантажний залiзничний транспорт 
АТ “ОТП Банк” Iншi види грошового посередництва 
АТ “Рівнесільмаш” Лiсопильне та стругальне виробництво 
ПП “Торговий центр – Д” Надання в оренду й експлуатацiю  власного чи 

орендованого нерухомого майна 
ТОВ “Метро кеш енд кері Україна” Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 
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Інші надходження; 
49,9 млн грн;

3%

ПДФО; 
1075,6 млн грн; 

67%

Єдиний податок; 
261,5 млн грн; 16%

Акцизний податок; 
135,5 млн грн; 8%

Орендна плата; 
52 млн грн; 3%

Податок на нерухоме 
майно; 36,1 млн грн; 2%

Земельний податок; 
29,4 млн грн; 2%

Податкові надходження; 
1591,8 млн грн;

97%

Графік 23. Структура доходів міського бюджету у 2020 році
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15. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 

Енергопостачання територіальної громади здійснюють наступні підприємства: 
ПАТ “Рівнегаз” – природний газ; РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” – водопостачання та 
водовідведення; ПрАТ “Рівнеобленерго” – електрична енергія; ТОВ “Рівнетеплоенерго”, 
ПрАТ “Еско-Рівне”, ПП “Рівнетеплосервіс”, КП “Рівнерайкомуненергія” Рівненської районної 
ради (рішенням Рівненської міської ради від 05.08.2021 № 1063 підприємство прийнято в 
комунальну власність Рівненської міської територіальної громади в особі Рівненської 
міської ради і перейменовано у комунальне підприємство “Квасилівтеплоенерго” 
Рівненської міської ради) – теплова енергія. 
15.1. Електропостачання 

ПрАТ “Рівнеобленерго” – енергетична компанія України, що спеціалізується на 
передачі та постачанні електричної енергії на території міста Рівного та Рівненської області 
та є частиною енергетичного бізнесу однієї з провідних українських керуючих компаній – 
“ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”. Підприємство, охоплюючи своєю діяльністю територію 
у понад 20 тисяч км2, обслуговує понад 428 тисяч побутових споживачів (населення) та 
понад 15,7 тисяч юридичних осіб (фізичні особи-підприємці, установи, організації та 
підприємства). Сьогодні до складу ПрАТ “Рівнеобленерго” входять 16 районів електричних 
мереж (РЕМ). Розподіл електричної енергії в м. Рівному здійснюється Рівненським міським 
районом електричних мереж ПрАТ “Рівнеобленерго”.  

Постачання електричної енергії для населення, підприємств та установ різних форм 
власності в смт Квасилові здійснює ПАТ “Рівнесільмаш”, яке є власником та 
балансоутримувачем електрогосподарства селища, виступає посередником між 
ПрАТ “Рівнеобленерго” та споживачами. На основну станцію даного підприємства 
подається напруга 110 кВ, яка трансформується в 10 кВ і подається на РП (розподільча 
підстанція). З РП напруга подається на трансформаторні підстанції, від яких живляться 
будинки та установи різних форм власності. Повітряні лінії електропередачі приватного 
сектору перебувають на балансі ПрАТ “Рівнеобленерго”. 

Станом на 01.01.2021 в м. Рівному нараховується понад 89 тисяч індивідуальних 
побутових споживачів (населення) та понад 3,8 тисяч юридичних осіб (фізичні особи-
підприємці, установи, організації та підприємства). Розподіл електричної енергії в місті 
Рівному здійснюється за допомогою повітряних ліній (ПЛ) напругою 10 кВ протяжністю 
58,395 км, повітряних ліній (ПЛ) напругою 0,4 кВ – 326,551 км, кабельних ліній (КЛ) напругою 
10 кВ – 399,18 км, кабельних ліній (КЛ) напругою 0,4 кВ – 280,603 км, трансформаторних 
підстанцій (ТП) напругою 10/04 кВ – 386 одиниць. 
15.2. Газопостачання 

Газопостачання міста Рівного здійснюється від двох газорозподільних станцій, від 
яких газ до споживачів надходить через 39 газорегуляторних пункти (далі – ГРП) та 192 
шафових газорегуляторних пункти (далі – ШГРП) по газопроводах відповідно високого, 
середнього та низького тиску. 

На кінець 2020 року загальна протяжність газових мереж по м. Рівному становила 
694,77 км, в тому числі: 

• газопроводи високого тиску ІІ категорії від 0,3 до 0,6 МПа – 67,69 км; 
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• газопроводи середнього тиску від 0,005 до 0,3 МПа – 127,99 км; 
• газопроводи низького тиску до 0,005 МПа – 499,09 км. 
Газопостачання смт Квасилова здійснюється від газорозподільної станції, від якої газ 

до споживачів надходить через газорегуляторний пункт (далі – ГРП) та 7 шафових 
газорегуляторних пункти (далі – ШГРП) по газопроводах відповідно високого та середнього 
тиску. 

На кінець 2020 року загальна протяжність газових мереж по смт Квасилову 
становила 24,95 км, в тому числі: 

• газопроводи високого тиску ІІ категорії від 0,3 до 0,6 МПа – 3,85 км; 
• газопроводи середнього тиску від 0,005 до 0,3 МПа – 21,10 км; 
З метою створення умов для безперебійного та безаварійного газопостачання 

постійно проводиться модернізація газової системи шляхом заміни регулюючих ліній ГРП, 
заміною непридатних до експлуатації газопроводів, заміни ШГРП, установок катодного 
захисту. 
15.3. Водопостачання та водовідведення 

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-
каналізаційного господарства “Рівнеоблводоканал” здійснює комплекс робіт, пов’язаних з 
видобутком, водопостачанням питної води, водовідведенням та очищенням стоків на 
території міста Рівного та Рівненської області. 

Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел. На території міста Рівного 
знаходяться 3 водозабори, загальною потужністю 40 тис. м3 / добу до складу яких входить 
52 артезіанські свердловини. Крім того, в м. Рівному питна вода додатково подається з 
наступних водозаборів: “Горбаків” потужністю 50 тис. м3 / добу, “Новомильськ” потужністю 
20 тис. м3 / добу. Кількість насосних станцій ІІ та ІІІ підйомів – 5 од. на території м. Рівного, 
крім того на водозабірних майданчиках “Горбаків” та “Новомильськ” розташовані по одній 
насосній станції ІІ-го підйому. 

Кількість станцій знезалізнення води в м. Рівному – 1 од. потужністю 40 тис. м3 / добу, 
на водозабірному майданчику “Горбаків” – 2 од. потужністю 40 тис. м3 / добу кожна та 
смт Гоща – 1 од. потужністю 1,5 тис. м3 / добу. 

Кількість резервуарів чистої води в м. Рівному – 12 од., загальний об’єм яких 
становить 96 тис. м3, на водозабірних майданчиках “Горбаків” та “Новомильськ” – 5 
резервуарів об’ємом 11,8 тис. м3. 

Режим водопостачання цілодобовий. 
Загальна протяжність водопровідних мереж міста, які перебувають на балансі 

РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” складає 495,397 км, з них протяжність замортизованих та 
аварійних водопровідних мереж складає 96,553 км. У місті налічується 37 водорозбірних 
колонок та 856 пожежних гідрантів. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж міста, які перебувають на балансі 
РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” – 271,019 км, із них напірні колектори – 70,591 км, 
протяжність замортизованих мереж – 86,992 км, 24 каналізаційних насосних станцій, 
потужністю 122,27 тис. м3 / добу. 

Загальний обсяг стоків міста Рівного становить 40-45 тис. м3 / добу. Кількість 
каналізаційних очисних споруд – 1 од., потужністю 25 тис. м3 / добу, введені в експлуатацію 
1964 року і є за амортизовані і потребують реконструкції. У зв’язку з цим, решта стоків міста 
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в кількості близькості 25-30 тис. м3 / добу перекачується ГКНС на каналізаційні очисні 
споруди ПрАТ “Рівнеазот”. 

Джерелами водопостачання селища Квасилова є водозабірні майданчики № 3 
м. Рівного, майданчики “Горбаків” та “Новомильськ”. Подача води у селище здійснюється 
водопровідною насосною станцією “Новий Двір” на вул. Чорновола, 89 і частково з 
водопроводу “Новомильськ–Рівне”. 

Загальна довжина водопровідних мереж становить 14,436 км, з них протяжність 
замортизованих та аварійних водопровідних мереж складає 9,9 км. Загальна зношеність 
системи становить близько 93 %. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 6,259 км, з них протяжність 
замортизованих та аварійних мереж складає 4,435 км. Загальна зношеність становить 
близько 99 %. Перекачка стоків на території селища здійснюється двома каналізаційними 
станціями потужністю 5,0 та 2,0 тис. м3 / добу. 

Каналізаційні очисні споруди смт Квасилова побудовані та введені в експлуатацію в 
1985 році. Проєктна потужність очисних споруд 10,0 тис. м3 / добу. Каналізаційні очисні 
споруди потребують реконструкції, зокрема заміни аераційної системи, загальна 
зношеність становить близько 78 %. 

Очисні споруди каналізації (ОСК) Квасилів здійснюють очистку стоків селища 
Квасилів та м. Здолбунів. Середньорічна завантаженість ОСК становить 46,7 % (показник 
коливається залежно від сезону). 
15.4. Теплопостачання 

Теплопостачання здійснюють підприємства: товариство з обмеженою 
відповідальністю “Рівнетеплоенерго”, приватне підприємство “Рівнетеплосервіс”, приватне 
акціонерне товариство “Еско-Рівне”, комунальне підприємство “Рівнерайкомуненергія” 
Рівненської районної ради. 

ТОВ “Рівнетеплоенерго” здійснює виробничу діяльність на підставі отриманих ліцензій 
з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел 
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії та 
постачання електричної енергії. 

ТОВ “Рівнетеплоенерго” експлуатує в м. Рівному 30 котелень, 83 центральних 
теплових пункти, 49 індивідуальних теплових пункти та 201,58 км теплових мереж у 
двотрубному вимірі. Станом на 15.06.2021 встановлена потужність теплогенеруючого 
обладнання становить 614,89 Гкал / год, загальне підключене теплове навантаження – 
240,22 Гкал / год, відсоток завантаження котелень – мінімальний 39 %, максимальний – 
93 %, середній – 45 %. Коефіцієнт корисної дії котлів мінімальний 73 %, максимальний – 
93 %, середній – 87 %. 

ПрАТ “Еско-Рівне” надає послуги з теплопостачання бюджетним організаціям, 
госпрозрахунковим підприємствам та населенню. Зокрема, на балансі підприємства 
знаходиться 5 котелень, а саме: 
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− котельня за адресою: вул. С. Ковалевської, 17 (обслуговує Рівненську 
гуманітарну гімназію Рівненської міської ради та житлові будинки, що на вулиці 
Соборній, 183, 185, 187); 

− блочно-модульна котельня за адресою: вул. Чорновола, 72 б (обслуговує 
КНП “Міська дитяча лікарня” Рівненської міської ради). Ці дві котельні разом з 
теплогенеруючим обладнанням в 2012 році в якості міжнародної технічної допомоги 
безкоштовно передані у власність підприємству від ПРООН;  

− котельня за адресою: вул. Тиннівська, 82 (обслуговує НВК № 17 Рівненської 
міської ради); 

− котельня за адресою: вул. М. Карнаухова, 25, в (обслуговує КНП “Центральна 
міська лікарня” та КНП “Пологовий будинок” Рівненської міської ради). Приміщення цих двох 
котелень орендовані в управління комунальної власності міста Рівного; 

− укладений договір оренди на котельню з теплогенеруючим обладнанням за 
адресою: вул. О. Олеся, 13 (обслуговує КНП “Міська лікарня № 2” Рівненської міської ради). 

У вказаних котельнях встановлено 14 котлів, загальна теплова потужність яких 
складає 8,509 Гкал / год. Всі котельні товариства та споживачі обладнані засобами обліку 
теплової енергії. Теплові мережі відсутні. 

Крім експлуатації котелень товариством здійснюється сервісне обслуговування 
вузлів обліку теплової енергії в 57 закладах освіти міста, проводяться енергетичні аудити 
на різних об’єктах. 

ПП “Рівнетеплосервіс” експлуатує 8 котелень та 1,502 км теплових мереж у 
двотрубному вимірі. Станом на 01.01.2021 встановлена потужність котелень становить 
22,316 Гкал / год, підключене теплове навантаження – 57,9 Гкал / год, відсоток завантаження 
котелень – мінімальний 35 %, максимальний – 95 %, середній – 47 %. Коефіцієнт корисної дії 
котлів мінімальний 85 %, максимальний 97 %, середній 88 %. 

На балансі КП “Рівнерайкомуненергія” знаходяться 3 котельні з 10 котлоагрегатами 
встановленою потужністю 14,1 МВт, підключеним навантаженням – 7,9 МВт.  

Протяжність теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємства – 3,502 км, в 
двотрубному вимірі, з них ветхі мережі – 0,513 км (15 %).  

 Станом на 01.01.2021 загальна кількість споживачів становить – 1 610 абонентів, 
загальною опалювальною площею – 106 815,47 м2:  

• населення – 75 138,94 м2; 
• бюджет – 31 088,50 м2; 
• інші – 588,03 м2. 
 Котельні надають послуги з теплопостачання в трьох населених пунктах. 
Котельня у смт Квасилів: газові котли КБНГ-2,5 – 4 шт. потужністю 11,6 МВт 

(встановлення 2000 – 2007 роки), протяжність теплових мереж – 2,986 км, підключена 
потужність 6,56 МВт (населення 1 584 абонентів – 87,75 %, бюджет 7 абонентів – 11,48 %, 
інші 8 – 0,77 %). 
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Таблиця 39. Енергоспоживання м. Рівного 

Вид енергоспоживання 2016 2017 2018 2019 2020 
Електроенергія 1 
(тис. кВт·год.), у тому числі: 646 428,0 527 408,0 514 457,0 702 149,0 742 268,0 

− населення 149 878,0 118 129,0 145 890,0 159 819,0 165 781,0 
− інші споживачі 496 550,0 409 279,0 368 567,0 542 330,0 576 487,0 

Газ (тис. м3) 2 129 050,8 123 934,4 135 106,5 118 414,3 100 757,3 
Проектна потужність 
(протяжність газопроводів без 
дворових вводів, км) 2 

396,5 404,9 663,8 690,3 695,4 

Реалізовано питної води 3 
(тис. м3) 9 810,5 9 709,2, 11 521,6 9 307,8 9 424,6 

Проектна потужність водогону, 
тис. м3  / добу 3 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Опалення (Гкал), 4 
у тому числі: 425 494,1 415 751,8 421 612,5 362 857,0 364 502,1 

− населення 332 827,0 323 619,4 330 877,8 260 451,5 260 432,7 
− бюджет 75 703,9 76 436,0 74 662,1 89 476,4 91 170,0 
− інші споживачі 16 963,2 15 696,4 16 072,6 12 929,1 12 899,4 

1 дані ПАТ “Рівнеобленерго” 
2 дані АТ “Рівнегаз” 
3 дані РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 
4 дані ТОВ “Рівнетеплоенерго”, ПрАТ “Еско-Рівне”, ПП “Рівнетеплосервіс”, КП “Рівнерайкомуненергія” 

Таблиця 40. Енергоспоживання смт Квасилова 

Вид енергоспоживання 2018 2019 2020 

Електроенергія (тис. кВт·год.) 1 – – – 
Газ (тис. м3) 2 3 316,2 2 692,1 2 626,8 
Проектна потужність (протяжність газопроводів без 
дворових вводів, км) 2 23,93 24,03 24,95 

Реалізовано питної води (тис. м3) 3 291,8 243,1 240,4 
Проектна потужність водогону, тис. м3 / добу 3 10,0 10,0 10,0 
Опалення (Гкал), 4 
у тому числі: 8 616,5 7 488,6 7 741,4 

− населення 7 655,5 6 660,7 6 916,5 
− інші споживачі 961,0 827,9 824,9 

1 відсутня інформація 
2 дані АТ “Рівнегаз” 
3 дані РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 
4 дані КП “Рівнерайкомуненергія” 
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16. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

Протягом останніх років в м. Рівному впроваджувалось чимало програм, які є 
підґрунтям для сталого енергетичного розвитку громади, а саме: Програма 
термомодернізації багатоквартирних будинків м. Рівного на 2017 – 2020 роки; Програма 
відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження 
енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2019 – 2021 роки; План дій сталого 
енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року, Програма “Енергодім Рівне” на 
2021 – 2023 роки. 
16.1. Програми енергоефективності 

1. Програма термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 
2017 – 2020 роки, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 27.04.2017 № 2685. 

За чотири роки дії Програми 183 ОСББ залучили 113,3 млн грн кредитних коштів на 
реалізацію 195 енергоефективних проєктів. Відшкодування з міського бюджету склало 
33,1 млн грн. 

Зокрема, у 2017 році 23 ОСББ реалізували 26 проєктів, залучили 6,7 млн грн 
кредитних коштів та отримали відшкодування з міського бюджету на суму близько 
2 млн грн. 

У 2018 році 44 ОСББ залучили 51,8 млн грн кредитних коштів на реалізацію 53 
проєктів та отримали відшкодування на суму 16,6 млн грн, в тому числі залучено 
39,1 млн грн кредитних коштів на реалізацію 19 проєктів з утеплення фасадів будинків і 
отримали відшкодуванням на суму 13,5 млн грн. 

У 2019 році 81 ОСББ реалізували енергоефективні проєкти у своїх будинках, 
залучили 38,2 млн грн кредитних коштів та отримали відшкодування з міського бюджету на 
суму 10,2 млн грн. 

У 2020 році 35 ОСББ реалізували енергоефективні проєкти у своїх будинках на які 
залучили 16,6 млн грн кредитних коштів та отримали відшкодування з міського бюджету на 
суму 4,3 млн грн. 

В цілому, в рамках Програми впроваджено: 
• 84 проєкти із встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим 

склом (в тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального 
користування); 

• 22 проєкти з утеплення фасадів; 
• 41 проєкт з модернізації систем опалення та гарячого водопостачання, 

облаштування ІТП; 
• 18 проєктів з модернізації систем освітлення місць загального користування; 
• 7 проєктів з утеплення горища; 
• 1 проєкт із встановлення багатозонних приладів обліку; 
• 22 комплексних проєктів (часткове до утеплення фасаду, заміна вікон та дверей 

місць загального користування; модернізація систем освітлення; модернізація систем 
опалення та гарячого водопостачання). 

Дольова участь у погашенні кредитних коштів, залучених ОСББ на реалізацію 
енергоефективних проєктів з міського бюджету складає 29,2 %. 
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2. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними 

особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2019 – 2021 
роки, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5352 (зі змінами). 

З моменту дії Програми за період з 2016 по 2020 рік включно 2 312 мешканців міста 
залучили “теплі кредити” на загальну суму 48,6 млн грн та отримали з міського бюджету 
відшкодування частини відсоткових ставок за цими кредитами на суму 1,01 млн грн, 
зокрема: 

• за 2016 рік 1 046 мешканців міста залучили 17,1 млн грн “теплих кредитів” та 
отримали відшкодування на суму 261,8 тис. грн; 

• за 2017 рік 1 017 мешканців міста залучили 22,6 млн грн “теплих кредитів” та 
отримали відшкодування на суму 369,1 тис. грн; 

• за 2018 рік 93 мешканці міста залучили 3,0 млн грн “теплих кредитів” та отримали 
відшкодування на суму 217,6 тис. грн; 

• за 2019 рік 76 мешканців міста залучили 2,7 млн грн “теплих кредитів” та 
отримали відшкодування на суму 55,1 тис. грн; 

• за 2020 рік 80 мешканців міста залучили 3,2 млн грн “теплих кредитів” та 
отримали відшкодування на суму 109,1 тис. грн.  

Таблиця 41. Відшкодування відсотків за кредитами в рамках Програми відшкодування відсотків за 
кредитами, залученими фізичними особами, на впровадження енергозберігаючих заходів у місті 

Рівному за 2018 – 2020 роки 

Рік 
Кількість мешканців, 
які залучили кредитні 

кошти (осіб) 

Обсяги залучених 
кредитних коштів 

(тис. грн) 

Обсяги відшкодування 
відсотків за кредитами з 

міського бюджету 
(тис. грн) 

2018 93 3 022,7 217,6 
2019 76 2 663,2 55,1 
2020 80 3 220,0 109,1 

Разом 249 8 905,9 381,8 

Заміна вікон, дверей - 84; 
43.3%

Утеплення фасадів - 22; 
11.3%

Освітлення місць загального 
користування - 18; 

9.3%

Опалення та 
гаряче 

водопостачання, 
ІТП - 41; 21.1%

Утеплення горища - 7; 
3.6%

Інші комплексні проєкти - 22; 
11.3%

Графік 24. Проєкти Програми термомодернізації багатоквартирних 
будинків міста Рівного на 2017 – 2020 роки за видами робіт  
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Після 2017 року відбулось значне скорочення залучення населенням міста кредитних 
коштів у зв’язку із внесенням змін до постанови КМУ від 17.10.2011 № 1056 “Деякі питання 
використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”, якими 
виключено можливість залучення “теплих кредитів” населенням багатоквартирних будинків 
на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів і додаткового обладнання до 
них. 

Наразі рішенням Рівненської міської ради від 11.02.2021 № 46 дію Програми 
відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження 
енергозберігаючих заходів продовжено на 2021 рік з урахуванням змін внесених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 896. 

3. План дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року, 
затверджений рішенням Рівненської міської ради від 21.04.2016 № 780 (із змінами від 
17.05.2018 за № 4443). 

План дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року (далі – План дій) 
розроблений в рамках співпраці з Проєктом USAID “Муніципальна енергетична реформа в 
Україні” з метою виконання Європейської ініціативи “Угода мерів”, учасником якої є місто 
Рівне, щодо скорочення на власній території споживання традиційних видів палив та 
зменшення викидів парникових газів до 2020 року щонайменше на 20 %. 

До Плану дій, враховуючи внесені зміни, увійшли 61 захід та проекти на загальну 
суму 1 958,7 млн грн, які реалізуються у наступних секторах: муніципальні будівлі 
(бюджетна сфера) та муніципальне обладнання / об’єкти (сфера теплопостачання та 
водопостачання); житловий сектор; транспортний сектор (громадський та муніципальний 
автотранспорт); вуличне освітлення; третинний сектор (сектор обслуговування). 

Згідно проведеного моніторингу станом на 01.01.2021 на реалізацію Плану дій 
залучено 1 008,4 млн грн коштів з різних джерел (міський та державний бюджет, кошти 
комунальних та приватних підприємств, а також населення), зокрема: 

• у секторі муніципальних будівель та обладнання (бюджетна сфера) залучено 
335,8 млн грн; 

• у житловому секторі залучено 523,0 млн грн; 
• у вуличному освітленні залучено 5,9 млн грн; 
• у транспортному секторі залучено 114,5 млн грн; 
• у третинному секторі 29,2 млн грн. 
Згідно з умовами “Угоди мерів”, міста-підписанти, які розробили та реалізовують 

Плани дій, раз на два роки подають звіти про хід виконання своїх планів до Європейської 
комісії для оцінювання, моніторингу та перевірки. 

Відповідно, управлінням економіки міста спільно з ПрАТ “Еско-Рівне” підготовлені 
два проміжних звіти про виконання Плану дій станом на 01.01.2018 та 01.01.2020, які 
затверджені відповідними рішеннями Рівненської ради від 17.05.2018 № 4444 та від 
20.10.2020 № 8150 та подані на розгляд Європейської комісії, а також підготовлено 
підсумковий звіт станом на 01.01.2021, який затверджений рішенням міської ради від 
22.07.2021 № 1051 та поданий до Європейської комісії для оцінювання, моніторингу та 
перевірки. 

З метою подальшої підтримки провідної ініціативи, започаткованої Європейським 
Союзом щодо реалізації кліматичних та енергетичних цілей, Рівненською міською радою 
схвалено приєднання до цієї ініціативи та взяття на себе зобов’язань скоротити на своїй 
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території до 2030 року викиди СО2 на 30 % порівняно з базовим роком (рішення Рівненської 
міської ради від 15.04.2021 № 418).  

4. Програма “Енергодім Рівне” на 2021 – 2023 роки, затверджена рішенням 
Рівненської міської ради від 10.06.2021 № 651. 

Участь у Програмі “Енергодім Рівне” можуть брати ОСББ, які є учасниками Програми 
Фонду енергоефективності “Енергодім”, реалізують проєкти з підвищення 
енергоефективності та термомодернізації у відповідних багатоквартирних будинках. 

Станом на 01.09.2021 в державній Програмі підтримки енергомодернізації 
багатоквартирних будинків “Енергодім”, яку реалізує ДУ “Фонд енергоефективності”, 
приймає участь 16 ОСББ від міста Рівного із проектами, загальна вартість яких складає 
близько 129,0 млн грн. Орієнтовна сума підтримки з міського бюджету, у разі їх повної 
реалізації, складе 20 – 25 млн грн. 

Разом з тим, Комісією з питань реалізації програми “Енергодім Рівне” на 2021 – 2023 
роки для 3 ОСББ погоджена участь в програмі “Енергодім Рівне” і ще один проєкт 
знаходиться на стадії погодження. У разі завершення в поточному році цих проєктів, 
потреба в коштах складатиме близько 3,0 млн грн. 

Крім того, для тестування процедур Програми Фонду енергоефективності 
“Енергодім”, реалізується проєкт Фонду енергоефективності “Перші ластівки”, для участі в 
якому були відібрані 15 ОСББ з усієї України, в тому числі одне ОСББ з міста Рівного, а 
саме ОСББ “Замкове-1”. 

Наразі ОСББ “Замкове-1” завершило реалізацію комплексного проекту “Технічне 
переоснащення системи теплопостачання житлового будинку № 10 по вул. Замкова 
(влаштування індивідуального теплового пункту (ІТП), балансування внутрішньобудинкової 
системи опалення та заміна дверей в місцях загального користування)”, здійснено його 
верифікацію та отримало грант від Фонду енергоефективності. В рамках Програми 
“Енергодім Рівне” ОСББ “Замкове-1” отримає відшкодування частини тіла кредиту в розмірі 
20 %, але не більше 200,0 тис. гривень. 
16.2. Співпраця з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією – НЕФКО (Nordic 
Environment Finance Corporation – NEFCO)  

Проєкт НЕФКО-1. Співпраця 
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради з Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією (далі – НЕФКО) 
розпочалася влітку 2015 року. В місті 
Рівному в рамках реалізації проєкту 
“Впровадження енергозбереження у 
трьох школах та системи 
енергоменеджменту в бюджетних 
установах м. Рівне” проведено роботи з 
упровадження заходів з 
термомодернізації в загальноосвітніх 
навчальних закладах № 18 та № 27, які 
профінансовано за рахунок залучених 
коштів НЕФКО та місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту становила 25,4 млн грн. 

ЗОШ № 18 
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Результатом реалізації проєкту є: 
покращення клімату в приміщеннях, 
комфортними стали умови роботи для 
вчителів, покращились матеріально-
технічні, санітарні, естетичні умови для 
перебування учнів та іншого персоналу 
в школах, відповідно знизились витрати 
на оплату енергоносіїв та видатки з 
місцевого бюджету на їх оплату. 
Успішна реалізація даного проєкту 
відкрила можливість міській раді брати 
участь у більш вартісних проєктах із 
залучення коштів європейських банків та 
міжнародних фінансових організацій.  

Проєкт НЕФКО-2. Протягом 2018 – 2020 років здійснювались підготовчі та 
будівельні роботи з впровадження спільно з НЕФКО інвестиційного проєкту “Впровадження 
енергозберігаючих технологій у навчальному закладі м. Рівне”.  

Згідно проєкту здійснено 
капітальний ремонт Рівненського 
навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
спеціалізована спортивна школа” № 26 
Рівненської міської ради на 
вул. Павлюченка, 24 в м. Рівному: 
утеплення фасадів, утеплення цоколя 
нижче нульової відмітки, заміна вікон та 
склоблоків, дверей, утеплення покрівлі, 
влаштування гідроізоляції підвального 
поверху, влаштування 
асфальтобетонної відмостки, заміна 
вентиляційних решіток у цоколі, 
влаштування металевого пандуса для 
маломобільних груп населення перед головним входом тощо.  

Загальна вартість проєкту становить 22,0 млн грн. 
Підготовка до реалізації проєкту НЕФКО-3. У І кварталі 2021 року розпочалась 

реалізація проєкту НЕФКО-3 “Впровадження енергозбереження в закладах та установах, 
що належать до комунальної власності м. Рівне та модернізація вуличного освітлення”.  

Загальна вартість проєкту складає 6,731 млн євро, з них: 4,431 млн євро – 
запозичення від НЕФКО; до 1,2 млн євро – розмір гранту, решта – кошти місцевого 
бюджету.  

Проєкт включає два компоненти, а саме: впровадження заходів з термомодернізації 
(утеплення стін, даху, заміна старих вікон, влаштування відмостки, ізоляція підвалу, 
вдосконалення системи тепловіддачі, реконструкція системи опалення, реконструкція 
системи вентиляції тощо) та модернізацію вуличного освітлення, що є досить 
енергоефективним з точки зору економії витрат міського бюджету. 

ЗОШ № 26 

ЗОШ № 27 
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Загальна кількість будівель комунальної власності, що включено до проєкту – 31, із 
них 11 закладів підлягають впровадженню повної термомодернізації (заклади дошкільної 
освіти – № 7, 14, 33, 35, 46, 57, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу 
(спеціальний) “Центр Пагінець” Рівненської міської ради; ЗОШ – № 8, 13, 28, Рівненський 
навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина” Рівненської міської ради).  

Другий компонент “вуличне освітлення” включатиме: заміну 4 066 світильників 
вуличного освітлення новими світильниками з світлодіодними лампами (буде замінено 
близько 40 % від загальної кількості 10 000 ламп). Крім цього, проєктом передбачено заміну 
120 км самонесучого ізольованого проводу (СІП; 4 × 25 мм²); 195 опор; системи управління 
та термінали GSM (133 термінали та 142 кабінетів управління) та встановлення системи 
SCADA для вуличного освітлення в диспетчерському центрі КП “Міськсвітло”). 
16.3. Сталий розвиток громади 

Міська влада активно використовує різноманітні механізми залучення додаткових 
коштів. У місті працюють різні програми і однією з успішних є Муніципальна програма 
сталого розвитку м. Рівного на 2018 – 2022 роки (далі – Програма, МПСР), затверджена 
рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3711 (із змінами та доповненнями). 
Дана Програма розроблена з метою створення сприятливого середовища для сталого 
розвитку м. Рівного. В її основу покладені ідеї, принципи, діяльність і заходи Муніципальної 
програми врядування та сталого розвитку Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 
в Україні. 

Сталий розвиток – всебічно збалансований розвиток суспільства, мета якого 
задовольняти потреби сучасних поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх 
поколінь задовольняти свої потреби. На сучасному етапі переходу до сталого розвитку 
створюються умови, що забезпечують можливість спільного, внутрішнього збалансованого 
функціонування тріади: природа – мешканці – господарство. 

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства. 
Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя. 

Мета Програми – це залучення громад міста до вирішення проблем соціального, 
економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту та якості 
життя. 

Відповідно до вимог заходів Програми співфінансуються проєкти капітального 
ремонту від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-
будівельних кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) при навчальних закладах 
освіти. 

За період 2018 – 2020 роки реалізовано 269 проєктів, загальною вартістю 
190 млн грн, з них муніципалітет – 130,0 млн грн, громада – 60,0 млн грн. З усіх 
реалізованих проєктів 134 – енергоефективні. 
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За 2018 – 2020 роки громадами житлових об’єднань проведені наступні види робіт: 

48 проектів – ремонт покрівлі, 3 – лічильники, 85 – ремонт інженерних мереж, 8 – ремонт 
електромереж, 10 – ремонт будинку, 3 – утеплення будинку, 109 – ремонт ліфтів, 1 – 
індивідуальне опалення, 2 – облаштування системи протипожежного захисту. 
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У 2021 році до управління економіки міста надійшло 207 листів-звернень від 

об’єднань громад з проханням включити їх до заходів МПСР і подано 149 проєктних заявок. 
На засіданні Дорадчого комітету з питань впровадження Муніципальної програми 

сталого розвитку на 2018 – 2022 роки відібрано та затверджено до співфінансування 49 
проєктів. 

Крім того, є 4 незавершених проєкти з 2020 року, які необхідно профінансувати та 
завершити у 2021 році. 

Орієнтовна вартість 53 проєктів становить – 46 465,8 тис. грн, з наступним 
розподілом витрат: 

• муніципалітет – 30 736,5 тис. грн, 
• громада – 15 729,3 тис. грн. 
У рамках впровадження заходів Програми працівники управління економіки міста 

проводять ряд інформаційних семінарів, тренінгів. В період введення карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, проводяться онлайн-семінари, створена 
робоча Viber-група для ефективної комунікації з головами об’єднань. Всі робочі зустрічі та 
огляди проєктів проводяться з дотриманням карантинних вимог.  

Відповідна інформація розміщується на офіційних сайтах Рівненської міської ради, 
управління економіки міста та друкується у газеті “Сім днів”. 

У ході реалізації проєктів працівниками управління періодично здійснюються виїзди 
на місця з метою контролю за виконанням робіт і надання консультацій представникам 
громад. Програма набрала популярності не тільки серед місцевих громад, але й стала 
відомою в інших містах України.  

З метою вивчення позитивного досвіду створення ОСББ і успішного впровадження 
заходів Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного управління економіки міста 
систематично ділиться досвідом з іншими містами. 
  

Ремонт покрівлі - 48
17.8%

Лічильники - 3
1.1%

Інженерні мережі - 85
31.6%

Електромережі - 8
3.0%

Ремонт будинку - 10
3.7%

Утеплення будинку - 3
1.1%

Ремонт ліфтів - 109
40.5%

Індивідуальне опалення - 1
0.4% Системи протипожежного 

захисту - 2
0.7%

Графік 27. Проєкти МПСР 2018 – 2020 року за видами робіт
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17. ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та 
з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У 
жителів виникають ідеї щодо того, як покращити благоустрій територій міста, провести 
соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо. 

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та 
залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста. 

З цією метою затверджена Міська цільова програма “Громадський бюджет у місті 
Рівному на 2016 – 2020 роки” (далі – Програма), що створила інструмент для залучення 
громадян до бюджетного процесу, сприяє запровадженню процесу демократичного 
обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішують, як розподілити визначену 
частину бюджету міста та допомагає зміцнити довіру громадян до органів місцевого 
самоврядування. 

Міська цільова програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих 
органів Рівненської міської ради та жителів міста Рівного щодо реалізації проєктів за 
рахунок коштів місцевого бюджету. Кошти громадського бюджету міста Рівного 
спрямовуються на реалізацію кращих проєктів розвитку міста, які надійшли до Рівненської 
міської ради від мешканців територіальної громади міста Рівного. 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за 
рахунок коштів міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та 
визначається у рішенні про міський бюджет на відповідний рік. 

Таблиця 42. Кількість поданих проєктів в рамках Громадського бюджету  
за категоріями 

Назва категорії 2018 2019 2020 

Велоінфраструктура 2 1 2 
Безпека та громадський порядок 1 1 2 
Дорожнє господарство 3 3 2 
Енергозбереження 1 – – 
Засоби масової інформації – – – 
Комунальне господарство 32 19 31 
Культура 20 15 18 
Навколишнє середовище 3 2 4 
Освіта 11 23 19 
Охорона здоров’я 1 4 5 
Соціальний захист 8 1 3 
Спорт 17 13 15 
Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології 4 1 2 
Транспорт 1 1 1 
Інше 6 6 8 
Разом 110 90 112 
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Таблиця 43. Віддано голосів за проєкти в рамках Громадського бюджету за категоріями 

Назва категорії 2018 2019 2020 

Велоінфраструктура 828 161 305 
Безпека та громадський порядок 505 1 502 448 
Дорожнє господарство 26 665 922 
Енергозбереження 715 – – 
Засоби масової інформації – – – 
Комунальне господарство 13 132 5 046 6 394 
Культура 7 497 2 861 1 853 
Навколишнє середовище 531 670 994 
Освіта 4 065 21 733 8 563 
Охорона здоров’я 971 4 043 3 588 
Соціальний захист 1 852 263 1 037 
Спорт 10 442 1 477 2 801 
Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології 320 – 337 
Транспорт – – 184 
Інше 1 615 229 1 187 
Разом 42 499 38 650 28 613 

Таблиця 44. Визначені переможні проєкти в рамках Громадського бюджету 

Назва категорії 2018 2019 2020 

Великі проєкти 5 8 7 
Малі проєкти 12 11 12 
Всього 17 19 19 
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Графік 28. Реалізація проєкту Громадський бюджет

подано проєктів визначено переможців віддано голосів
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18. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

18.1. Охорона здоров’я 
За даними управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної 

адміністрації на території громади функціонує 27 закладів охорони здоров’я: 9 – міського, 
16 – обласного, 2 – відомчого підпорядкування. 

В числі обласного підпорядкування, на території м. Рівного функціонують 2 заклади 
медико-соціального захисту: комунальне підприємство “Рівненський обласний 
спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової 
системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям” Рівненської обласної ради, 
Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи та 2 інші заклади, зокрема 
комунальний заклад “Обласне бюро судово-медичної експертизи” Рівненської обласної 
ради та КП “Обласний центр громадського здоров’я” Рівненської обласної ради. 

 Станом на 01.01.2021 в установах та закладах охорони здоров’я міського, обласного, 
відомчого підпорядкування та приватної медицини, розташованих на території м. Рівного 
працює – 10 413 осіб, в тому числі – 5 499 осіб медичного персоналу, із них: 2 041 лікар та 
3 458 осіб середнього медичного персоналу. Всі вони висококваліфіковані спеціалісти, що 
постійно підвищують свій професійний рівень. 

 В медичних закладах обласного підпорядкування працює 6 195 осіб, у тому числі 
лікарів – 1 003 особи, середнього медичного персоналу – 1 820 осіб.  

В закладах міського підпорядкування працює 3 527 осіб, у тому числі лікарів – 781 
особа, середнього медичного персоналу – 1 405 осіб. 

У відомчій медицині та закладах охорони здоров’я, що здійснюють приватну медичну 
практику на території міста Рівного працює 691 особа, з них лікарів – 257 осіб, середній 
медичний персонал – 233 особи. 

Медична допомога жителям міста надається в 9 міських комунальних медичних 
закладах: стаціонарна медична допомога дорослому населенню здійснюється в 
Центральній міській лікарні міста Рівного та Міській лікарні № 2; дитяче населення 
стаціонарною допомогою забезпечує Міська дитяча лікарня; акушерсько-гінекологічне 
лікування відбувається в Пологовому будинку; в місті Рівному амбулаторно-поліклінічну 
допомогу, як дорослому так і дитячому населенню надають 3 самостійні Центри первинної 
медико-санітарної допомоги; стоматологічну допомогу, як дорослому так і дитячому 
населенню забезпечують дві стоматологічні поліклініки. 

З метою впровадження реформування галузі охорони здоров’я у 2018 році усі дев’ять 
закладів охорони здоров’я міста Рівного перетворені у комунальні некомерційні 
підприємства. Враховуючи зміну моделі фінансування галузі охорони здоров’я в Україні, в 
тому числі і місті Рівному, комунальні некомерційні підприємства – заклади охорони 
здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради укладають договори про медичне 
обслуговування населення за Програмою медичних гарантій та отримують фінансування з 
Національної служби здоров’я України.  

Станом на 01.01.2021 в закладах охорони здоров’я міста Рівного працює 16 лікарів, 
яким присвоєне звання Заслуженого лікаря України, 1 лікар має звання Заслуженого 
працівника охорони здоров’я та 14 лікарів, що захистили кандидатські дисертації. 
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На базі КНП “Центральної міської лікарні” РМР впроваджені сучасні технології 
лікування кістково-м’язевої системи (ендопротезування колінного та кульшового суглобів), 
серцево-судинної системи (проводяться коронарографії, використовуються інтервенційні 
методи лікування, застосовуються кардіостимулятори). З 02.05.2018 в Центральній міській 
лікарні м. Рівного розпочало свою роботу відділення інтервенційної радіології (кардіології) 
та реперфузійної терапії, яке надає невідкладну допомогу хворим на гострий коронарний 
синдром з елевацією сегмента ST в режимі 24 / 7 / 365 (24 години на добу, 7 днів на 
тиждень, протягом року). Завдяки урядовій програмі співфінансування з місцевими 
бюджетами для Центральної міської лікарні м. Рівного придбано ангіографічне обладнання, 
облаштовано нову рентгенопераційну для надання ургентної допомоги хворим на інфаркт 
міокарда в перші години. Екстрена медична допомога населенню надається у відділенні 
анестезіології та інтенсивної терапії та в палатах інтенсивної терапії нейрохірургічного 
відділення судинної неврології та відділення кардіохірургії. У 2018 році вперше в закладі 
проведено операцію – металоостеосинтез (рівненські лікарі одні із перших, хто здійснив 
таке оперативне втручання, дані операції є рідкістю в Україні). Завдяки сучасному 
діагностичному обладнанню та медичному устаткуванню реанімаційних КНП “Центральна 
міська лікарня” РМР, протягом 2 останніх років медики закладу проводять надскладні 
операційні втручання на працюючому серці (у квітні 2019 року спільно із лікарями з 
Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова в Центральній міській 
лікарні м. Рівного вперше проведено операцію на відкритому працюючому серці) та уже з 
2020 року в закладі розвивається напрямок трансплантології (перша операція з пересадки 
серця проведена у грудні 2020 року та повторна подібна в травні 2021 року). Центральна 
міська лікарня має 6 відділень обласного значення. Два відділення Центральної міської 
лікарні м. Рівного (відділення планової хірургії та відділення ургентної хірургії) отримали 
статус “Чиста лікарня, безпечна для пацієнта”. Запроваджена лабораторно-інформаційна 
система LIS в клініко-діагностичній лабораторії Центральної міської лікарні м. Рівного 
дозволяє отримувати пацієнтам результати аналізів за допомогою мережі Інтернет. 

Завдяки проєктам Громадського бюджету Рівного на базі КНП “Центральна міська 
лікарня” РМР створено інсультний центр, що дозволяє пацієнтам, які потрапляють на 
лікування отримувати висококваліфіковане лікування та реабілітацію, що відповідає 
сучасним стандартам надання допомоги. У 2020 році у зв’язку із пандемією коронавірусної 
інфекції Центральну міську лікарню м. Рівного визначено закладом першої хвилі 
госпіталізації хворих з COVID-19, де для лікування особливо небезпечної інфекції 
передбачено 330 стаціонарних ліжок (з моменту поширення коронавірусної інфекції та 
станом на 01.07.2021 в закладі отримали стаціонарне лікування понад 5 000 хворих). З 
метою належного медичного забезпечення киснезалежних пацієнтів хворих на COVID-19 у 
2021 році в КНП “Центральна міська лікарня” РМР встановлено кисневу станцію вартістю 
понад 6 млн грн. Фінансова підтримка місцевої влади, належна організація надання 
медичної допомоги та своєчасно впроваджені заходи із запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції дозволили утримувати показник летальності від COVID-19 у 
м. Рівному на найнижчому рівні (1,4 %) в Україні. 

КНП “Міська лікарня № 2” Рівненської міської ради є об’єднаною лікарнею на 100 
стаціонарних ліжок з поліклінічним відділенням. Медичний заклад забезпечує надання 
медичної допомоги дорослому населенню міста. До складу лікарні входять: стаціонар і 
поліклінічне відділення, що обслуговуються шістьма допоміжними лікувально-
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діагностичними відділеннями. В КНП “Міська лікарня № 2” розгорнуто відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії в які скеровуються пацієнти після важких травматичних 
операцій; пацієнти неврологічного та терапевтичного профілю, в яких порушено життєво-
важливі функції організму та потребують інтенсивної терапії. У 2019 році КНП “Міська 
лікарня № 2” РМР відчинила двері оновленого, по-європейськи сучасного відділення 
клінічної неврології та нейрореабілітації, для раннього відновлення функцій організму після 
перенесеного інсульту чи травм: палати обладнанні функціональними ліжками та 
стельовим підйомником для вертикалізації хворих з обмеженою мобільністю; створені 
кабінети реабілітологів, афазіолога, кінезотерапевта, психолога, де реабілітаційні заходи 
можуть проводитися амбулаторно; зали для реабілітації оснащені сучасним обладнанням, 
стельовими підйомниками, реабілітаційними столами, кліткою для підвісної терапії та інше; 
є зал для розробки дрібної моторики та відновлення побутових навичок; обладнано й 
окремий кабінет для індивідуальних занять з психологом та афазіологом; усе відділення 
підлаштовано під спеціальні потреби пацієнтів та лікування для хворих є безкоштовним. 
Одночасно із відкриттям, відділення отримало статус “Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта”. Окрім того, на базі Міської лікарні № 2 створено Центр паліативної допомоги при 
якому функціонує виїзна паліативна бригада, що забезпечує адекватне знеболення 
хронічного болю у хворих жителів територіальної громади. У 2020 році, у зв’язку із 
пандемією коронавірусної інфекції, Міську лікарню № 2 визначено закладом другої хвилі 
госпіталізації хворих з COVID-19, де близько 1 000 пацієнтів хворих на коронавірусну 
інфекцію отримали стаціонарне лікування з початку поширення небезпечної недуги у 
м. Рівному.  

Стаціонарна медична допомога дитячому населенню надається в КНП “Міська 
дитяча лікарня” РМР – це багатопрофільний заклад охорони здоров’я, що об’єднує 
стаціонар на 150 ліжок та 2 територіальні поліклініки. В поліклініках є два відділення 
реабілітації, де оздоровлюються діти з інвалідністю та діти диспансерних груп. Сучасні 
діагностичні та лікувальні технології забезпечують якісну медичну допомогу в повному 
об’ємі.  

У 2002 році КНП “Пологовий будинок” РМР отримав статус “Лікарня доброзичлива до 
дитини” та цей статус в черговий раз було підтверджено у 2017 році. У закладі розроблена 
та впроваджена система управління якістю з метою забезпечення ефективності та 
достовірності процесу діагностики, досягнення безпечності та результативності лікування 
пацієнтів для максимального задоволення їх потреб, що стосується надання 
високоспеціалізованої медичної допомоги. Система управління якістю Пологового будинку 
міста Рівного відповідає стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 “Система управління якістю. 
Вимоги” (ISO 9001:2008, IDT). На базі Пологового будинку проводиться активна пропаганда 
грудного вигодовування дітей. Запроваджено “День відкритих дверей” для майбутніх 
батьків, які планують свою вагітність та народження малюка. В КНП “Пологовий будинок” 
РМР працюють індивідуальні пологові зали та широко проводяться партнерські пологи. У 
2018 році після капітального ремонту відкрито післяпологове відділення з сучасним 
ремонтом в 15 палатах та санвузлах, з новими меблями та усім необхідним для 
комфортного перебування породіль з малюком в палаті. 

З метою покращення доступності надання медичної допомоги в місті Рівному 
розвивається сімейна медицина. Сімейна медицина – перспективний напрямок галузі 
охорони здоров’я, який дозволяє надавати медичну допомогу населенню від народження і 
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протягом всього життя, проводити профілактичну роботу спрямовану на зміцнення здоров’я 
у кожній сім’ї. З 2006 року вперше в місті на базі Поліклініки № 3 (на сьогодні це КНП “Центр 
ПМСД “Ювілейний” РМР) відкрито відділення сімейної медицини. В травні 2012 року 
розпочала роботу амбулаторія сімейного лікаря в районі Тинне міста Рівного, а у 2018 році 
відкрито відокремлену амбулаторію Центру ПМСД “Ювілейний” на базі Міської лікарні № 2. 
Окрім того, з метою розвитку сімейної медицини у м. Рівному з 2020 року на базі 
КНП “Міська лікарня № 2” РМР та КНП “Міська дитяча лікарня” РМР відкрито відділення 
сімейної медицини, де на сьогодні лікарі первинного рівня надання медичної допомоги 
підписують декларації про медичне обслуговування з населенням. З метою доступності 
населення до первинної медичної допомоги КНП “Центр ПМСД “Північний” РМР та 
КНП “Центр ПМСД “Центральний” РМР мають відокремлені амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини на базі Міської дитячої лікарні та у смт Квасилові, яке приєдналось у 
процесі децентралізації до територіальної громади м. Рівного. 

На базі КНП “Центр ПМСД “Центральний” РМР у 2020 році, за кошти Громадського 
бюджету, створено центр навчання домедичної допомоги (симуляційної медицини), де 
бажаючі мешканці територіальної громади можуть опанувати навики домедичної допомоги. 

З метою впровадження етапів реформування галузі охорони здоров’я медичний 
персонал закладів охорони здоров’я м. Рівного зареєстрований в електронній системі 
обміну медичною інформацією (eHealth), де на сьогодні продовжують реєструвати підписані 
декларації з пацієнтом (понад 90 % рівнян обрали для себе лікаря в міських медичних 
закладах), створювати електронні рецепти для реалізації Національної програми “Доступні 
ліки”. В закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради створена система електронної 
реєстратури та формуються електронні амбулаторні картки пацієнта, видаються електронні 
направлення на діагностичні та консультативні обстеження та стаціонарні лікування, 
тестуються медичні інформаційні системи, що впроваджені в міських закладах для 
запровадження електронного лікарняного. 

Для надання невідкладної медичної допомоги населенню територіальної громади 
діють 4 пункти невідкладної медичної допомоги при закладах охорони здоров’я, з яких – 2 
забезпечують цілодобове надання медичної допомоги дитячому населенню.  

З 2016 року управлінням охорони здоров’я спільно з благодійним фондом “Пацієнти 
України” запроваджено в м. Рівному та Рівненській області ініціативу “Є-ліки”. Інформація 
про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення в лікувальній установі 
придбаних за бюджетні кошти розміщується на сайті https://eliky.in.ua/ аби кожен з пацієнтів 
закладу мав доступ до інформації, які лікарські засоби (медичні вироби) може отримати 
безоплатно у разі лікування. 

Управління охорони здоров’я м. Рівного активно співпрацює з Асоціацією міст 
України в плані впровадження реформ в галузі охорони здоров’я. Під час впровадження 
українсько-норвезького проєкту “Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на 
місцевому рівні в Україні” в ході якого проводилось соціологічне опитування і жителів міста 
Рівного – місто Рівне увійшло в першу трійку міст України (всього 9 міст) щодо задоволеності 
населення медичною допомогою. 

З метою поліпшення стану здоров’я населення міста Рівного, подовження активного 
довголіття та тривалості життя, задоволення потреби в ефективній, якісній і доступній 
медико-санітарній допомозі населення, забезпеченні справедливого підходу до вирішення 
питань охорони здоров’я, з метою зниження економічного навантаження на жителів міста, 
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депутатським корпусом приймаються місцеві програми та реалізуються за кошти місцевого 
бюджету. Окрім того, рішенням Рівненської міської ради передбачене надання адресної 
матеріальної допомоги рівнянам на лікування великої вартості. 

В останні роки в лікувальних установах міста проведені технологічні переоснащення. 
Завдяки новітньому обладнанню, інструментарію та матеріалам запроваджені сучасні 
технології діагностики та лікування. 

Медичні заклади міста співпрацюють із зарубіжними громадськими, благодійними, 
релігійними організаціями, медичними університетами, клініками, Європейською асоціацією 
спортивної травматології, хірургії колінного суглобу та артроскопії та іншими установами. 

Таблиця 45. Місткість лікарень (за даними Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я 
населення Рівненської облдержадміністрації) 

Лікувальна установа 
Кількість ліжок 

стаціонарних денного 
перебування 

Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” 
Рівненської міської ради 739 40 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська дитяча лікарня” 
Рівненської міської ради 150 30 

Комунальне некомерційне підприємство “Пологовий будинок” 
Рівненської міської ради 175 40 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” 
Рівненської міської ради 100 10 

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-
санітарної допомоги “Центральний” Рівненської міської ради – 15 

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-
санітарної допомоги “Північний” Рівненської міської ради – – 

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-
санітарної допомоги “Ювілейний” Рівненської міської ради – 36 

Комунальний заклад “Обласний перинатальний центр” Рівненської 
обласної ради 118 10 

Комунальний заклад “Рівненська обласна дитяча лікарня” 
Рівненської обласної ради 282 – 

Комунальний заклад “Рівненська обласна клінічна лікарня”, в тому 
числі: 705 10 

− обласний опіковий центр 35 – 
Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 
ім. В. Поліщука Рівненської обласної ради 15 30 

Комунальний заклад “Рівненський обласний спеціалізований 
диспансер радіаційного захисту населення” Рівненської обласної 
ради 

190 80 

Комунальний заклад “Рівненський обласний протипухлинний центр” 
Рівненської обласної ради 230 20 

Комунальний заклад “Рівненський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер” Рівненської обласної ради 40 – 

Комунальний заклад “Рівненський обласний центр психічного 
здоров’я населення” Рівненської обласної ради  145 50 

Комунальний заклад “Рівненський обласний протитуберкульозний 
диспансер” Рівненської обласної ради  220 – 

Рівненський військовий (базовий) госпіталь 180 – 
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Державна установа “Територіальне медичне об’єднання МВС 
України по Рівненській області” 60 – 

18.2. Соціальний захист населення 
Соціальний захист населення – це один з найважливіших напрямків соціальної 

політики держави, що полягає у встановленні і підтримці суспільно необхідного 
матеріального і соціального становища всіх членів суспільства. В місті Рівному реалізацію 
даного напрямку забезпечує управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Рівненської міської ради. Діяльність управління спрямована на 
забезпечення реалізації державної політики в сфері соціально-трудових відносин, оплати, 
охорони та умов праці, пенсійного забезпечення, соціально-побутового обслуговування осіб 
з інвалідністю, ветеранів війни та праці, заходів спрямованих на посилення соціального 
захисту учасників АТО (ООС) та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) та 
Героїв Небесної Сотні, сприяє підвищенню доходів та соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення, пільгових категорій громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми, працюючого населення, підвищення 
рівня добробуту жителів міста шляхом надання додаткових до встановлених чинним 
законодавством пільг та гарантій. 

З метою посилення соціального захисту громадян на місцевому рівні в місті 
м. Рівному реалізовувалась Комплексна міська соціальна програма “Турбота” на 
2016 – 2020 роки (рішення Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658). Пріоритетним 
напрямком Програми визначено невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності осіб 
з числа учасників АТО та ООС, і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО та ООС, вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої 
допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану. 

Основним завданням Програми є комплексна взаємодія органів влади та 
громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для ефективного вирішення питань 
соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, людей 
похилого віку та створення в місті Рівному умов, комфортних для їхнього проживання. 

На реалізацію заходів програми “Турбота” в 2020 році спрямовані кошти міського 
бюджету на загальну суму 7 702,0 тис. грн, з них 1 072,0 тис. грн на здійснення фінансової 
підтримки Громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів м. Рівного та 
175,6 тис. грн на здійснення організаційно-інформаційних заходів. На заходи соціального 
захисту учасників антитерористичної операції (107 особам), членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО (33 сімей) та Революції Гідності (3 сім’ї) спрямовано 
1 892,5 тис. грн. 

4 561,9 тис. грн профінансовано на проведення різних видів соціальних виплат 
(щомісячних, щоквартальних, одноразових, щорічних) 3 204 громадянам з числа 
реабілітованих, ветеранів війни, осіб та дітей з інвалідністю та ліквідаторів наслідків аварії 
на ЧАЕС. 

Рішенням Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7764 затверджена Комплексна 
міська соціальна програма “Турбота” на 2021 – 2023 роки. 

Управлінню праці та соціального захисту населення підпорядковуються: 
1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м. Рівного (далі – Територіальний центр), який діє для надання соціальних послуг 
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громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, за місцем проживання та в умовах денного перебування. Територіальний центр 
провадить свою діяльність на принципах системності соціального обслуговування 
громадян, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного 
вибору отримання соціальних послуг, гуманності, компетентності, законності, соціальної 
справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, 
відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

В Територіальному центрі функціонують підрозділи: апарат Територіального центру, 
відділення соціальної допомоги вдома № 1, відділення соціальної допомоги вдома № 2, 
відділення соціальної допомоги вдома № 3, відділення денного перебування, відділення 
організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

Трьома відділеннями соціальної допомоги вдома надається соціальна послуга 
догляду вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб 
працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж 
чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.  

При відділеннях створені три мобільні групи з виявлення громадян, які перебувають 
у складних життєвих обставинах. 

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 
надаються перукарські послуги, послуги з ремонту взуття, пошиття та ремонту одягу, 
послуги робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Працює їдальня, 
склад з гуманітарного та дарованого одягу, надаються транспортні послуги.  

Відділення денного перебування утворене внаслідок реорганізації відділення 
медико-соціальних послуг. У відділенні надаються послуги соціальної адаптації, зокрема 
реабілітаційні послуги та процедури з масажу, фітолікування (фіточаї), фізіотерапевтичні 
процедури – інгаляції, магнітотерапія, вітафон, електрофорез, ультразвук, ампліпульс, 
біоптрон, галотерапія, ароматерапія – психоемоційне розвантаження. За роки роботи в 
установі напрацьована матеріальна база та досвід роботи, були досягнуті вагомі 
результати щодо поліпшення самопочуття, покращення здоров’я осіб похилого віку та осіб 
з інвалідністю. 

Право на отримання соціальних послуг у Територіальному центрі мають: 
− громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного 

віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими 
в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України; 

− громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації з безробіттям і 
зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, 
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб 
похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід у сімей нижчий ніж 
прожитковий мінімум для сім’ї. 

2. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням 
опорно-рухового апарату “Крок”, який є реабілітаційною установою змішаного типу для осіб 
з інвалідністю, дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику 
щодо отримання інвалідності, з порушенням опорно-рухового апарату, місце проживання 
яких зареєстровано у м. Рівному. 
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Основною метою діяльності Центру “Крок” є комплексна реабілітація осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику 
щодо отримання інвалідності, з порушенням опорно-рухового апарату, а цільовим 
призначенням є забезпечення реалізації соціально-економічних, фізичних, психологічних, 
педагогічних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження 
прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію 
обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я, корекцію їх психічних процесів. 

В Центрі “Крок” функціонують підрозділи: апарат Центру “Крок”, відділення медико-
соціальної реабілітації інвалідів (травматологічно-ортопедичного профілю), відділення 
медико-соціальної реабілітації інвалідів (неврологічного профілю), відділення фізично-
медичної реабілітації інвалідів, відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
відділення соціальної реабілітації та адресної допомоги інвалідам. 

До Центру “Крок” зараховуються діти з інвалідністю, діти віком до двох років, які 
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, особи з інвалідністю з порушенням 
функції опорно-рухового апарату та хворі з патологією опорно-рухового апарату (з числа 
осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 
на чотири місяці), які здатні до самообслуговування і не мають протипоказань до отримання 
послуг комплексної реабілітації в Центрі “Крок”.  

Таблиця 46. Соціальний захист окремих категорій населення, осіб 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Кількість отримувачів державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям,  
сімей / тис. грн 

926 / 
27 621 

733 / 
30 086 

652 / 
27 223 

692 / 
24905 

860 / 
27 462 

Кількість отримувачів державної соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми,  
сімей / тис. грн 

11 030 / 
162 997 

9 799 / 
172 186 

8 583 / 
154 223 

12 700 / 
141 062 

11 406 / 
126 505 

Кількість отримувачів державної соціальної 
допомоги інвалідам дитинства та дітям-
інвалідам,  
сімей / тис. грн 

2 312 / 
39 593 

2384 / 
47 685 

2 450 / 
53 985 

2 563 / 
59 228 

2 658 / 
66 356 

Кількість отримувачів субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг,  
сімей / тис. грн 

48 865 / 
473 806 

52 679 / 
507 183 

21 623 / 
247 769 

20 578 / 
98 328 

18 290 / 
194 338 
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Графік 29. Кількість отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг

сума призначених субсидій
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19. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

19.1. Наука та освіта 
За даними управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

мережа закладів вищої та фахової передвищої освіти м. Рівного налічує 19 закладів, з них:  
• 4 заклади вищої освіти (ЗВО): 
− Національний університет водного господарства та природокористування; 
− Рівненський державний гуманітарний університет; 
− приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка С. Дем’янчука”; 
− комунальний заклад вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської 

обласної ради; 
− 1 заклад післядипломної освіти – Рівненський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти; 
• 4 відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти (включаючи філії 

та інститути); 
• 10 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО), з них: 6 – державної форми 

власності, 1 – комунальної форми власності, 3 – приватної форми власності.  
У 2018 році Рівненський державний базовий медичний коледж реорганізовано у 

комунальний заклад вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної 
ради, в структуру якого включено Рівненський медичний коледж комунального закладу 
вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради. 

З 2017 – 2018 навчального року Рівненський інститут слов’янознавства Київського 
славістичного університету не здійснює освітню діяльність. 

Загальна кількість студентів у м. Рівному у 2020 / 2021 навчальному році становить 
20,3 тис. осіб, що на 11,8 тис. осіб менше (32,1 тис. осіб у 2019 році), з них: 5,3 тис. студентів 
навчається у ФЗВО; 15,1 тис. студентів – у закладах вищої освіти. 

Із загальної кількості студентів (20,3 тис.) на денній формі навчаються 14,3 тис. 
студентів, 6,0 тис. студентів – на заочній формі, 10,1 тис. студентів – на державній формі, 
10,2 тис. – на платній формі навчання. 

У державних закладах вищої та фахової передвищої освіти навчається 77,8 % 
студентів, комунальних – 9,6 %, приватних – 12,6 %. 

У закладах м. Рівного навчається 296 студентів з інвалідністю, 153 – студенти з числа 
дітей-сиріт та дітей осіб, позбавлених батьківського піклування.  

Випуск 2020 року становить 8,0 тис. осіб (10,0 тис. фахівців у 2019 році), з них 3,3 тис. 
осіб навчалися за кошти державного (обласного) бюджетів, на платній формі – 4,7 тис. осіб. 

106 іноземних студентів здобувають вищу освіту в Національному університеті 
водного господарства та природокористування, Рівненському державному гуманітарному 
університеті, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
С. Дем’янчука”. 

Провідні заклади вищої освіти області, зокрема, Національний університет водного 
господарства та природокористування, Національний університет “Острозька академія”, 
Рівненський державний гуманітарний університет та ПВНЗ “Міжнародний економіко-
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гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука” здійснюють навчання за 
європейськими освітніми програмами із отриманням по завершенню навчання подвійних 
дипломів. 

Українські студенти одночасно навчаються як у своїх навчальних закладах вищої 
освіти, так і за кордоном, беруть участь у європейських програмах обміну студентів, 
вивчають іноземні мови і отримують можливість використовувати набуті компетенції при 
працевлаштуванні. 

Вченими навчальних закладів міста підтримуються зв’язки з навчальними закладами 
Польщі, Німеччини, Нідерландів, Франції, Іспанії, Бельгії, Болгарії, Туреччини, Грузії, 
Угорщини, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Швеції, Канади, США, Білорусії, Молдови тощо. У 
визначених угодами рамках проводяться наукові та студентські обміни, стажування, мовні 
практики викладачів і студентів. 

У Рівненській міській територіальній громаді функціонує 41 заклад дошкільної освіти, 
з них:  

39 комунальної форми власності та 4 дошкільні групи в 3-х закладах загальної 
середньої освіти, 1 – відомчого підпорядкування, 1 – приватний. Відповідно до соціальних 
запитів батьків мережа закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) урізноманітнена різними 
типами закладів:  

• 17 ЗДО – загального розвитку;  
• 11 ЗДО – з пріоритетними напрямками освітньої діяльності; 
• 7 ЗДО – компенсуючого типу (2 спеціальних – ЗДО № 35, “Центр Пагінець” та 5 

санаторних – ЗДО № 1, 27, 39, 40, 43); 
• 4 ЗДО – комбінованого типу (ЗДО № 31, 56 – з логопедичними групами; ЗДО № 

12, 46 – з санаторними групами).  
 Для дітей з особливими освітніми потребами відкрито 10 інклюзивних груп. Мережа 

інклюзивних груп постійно розширюється відповідно до висновків інклюзивно-ресурсних 
центрів (далі – ІРЦ). 

 У закладах дошкільної освіти виховується 10 797 дітей. 
Відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти: від 0 до 6(7) років становить 

83 %; віком від 3-х до 5 років – 95 %; віком від 5 до 6(7) років – 99 %. Станом на 15.06.2021 
в електронній черзі зареєстровано 6 700 дітей віком від народження до 6(7) років.  

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом розширення 
мережі, ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового 
потенціалу закладів дошкільної освіти. 

Згідно з дорожньою картою розвитку мережі ЗДО планується відкриття додаткових 
груп у ЗДО № 1, 17, відновлення роботи ЗДО № 26 та будівництво ЗДО № 58. 

В освітній галузі громади функціонує 36 закладів загальної середньої освіти:  
• 20 шкіл І-ІІІ ступенів, дві з них – спеціалізовані школи з поглибленим вивченням 

іноземної мови ЗОШ № 15 та “Центр надії”; 
• одна школа І-ІІ ступенів – ЗОШ № 16; 
• 8 навчально-виховних комплексів: НВК № 2 “Школа-ліцей”; НВК № 12; НВК 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 14, 17; НВК 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей” № 19; НВК “Колегіум”; НВК “Загальноосвітня 



 

 97 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа” № 26; Квасилівський НВК “школа-
ліцей”; 

• три гімназії – гуманітарна гімназія, українська гімназія, гімназія “Гармонія”; 
• три ліцеї – природничо-математичний ліцей “Елітар”, економіко-правовий ліцей, 

академічний ліцей “Престиж”; 
• один навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина” для дітей з 

особливими освітніми потребами. 
Також у громаді функціонує міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 2 

приватних навчальних заклади: “Іт Степ Скул” та “Українська школа майбутнього”, 2 заклади 
позашкільної освіти (міський Палац дітей та молоді, міський Центр творчості учнівської 
молоді). Позашкільною освітою охоплено 7 287 учнів. 

У 36 закладах загальної середньої освіти навчається 31 713 учнів. Середня 
наповнюваність класів становить 28,5 учня. 

У громаді функціонує два інклюзивно-ресурсних центри з метою забезпечення 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти, підвищення фахової компетентності педагогічних працівників. За 
висновками ІРЦ у 26 закладах організовано інклюзивне навчання для 172 учнів з 
особливими освітніми потребами. 

Кількість працюючих галузі становить 7 148 осіб, у тому числі педагогічних 
працівників – 4 089, обслуговуючого персоналу – 1 890, спеціалістів – 539. Мають 
педагогічні звання “Старший учитель” – 505 педагогів, “Учитель-методист” – 623 педагоги, 
“Старший вихователь” – 32 педагоги, “Вихователь-методист” – 70 педагогів. Звання 
“Заслужений вчитель України” мають 10 педагогів, звання “Відмінник освіти” – 150 педагогів. 

Витрати бюджетних коштів на утримання однієї дитини у закладі дошкільної освіти 
в середньому становлять 24,1 тис. грн, у закладі загальної середньої освіти – 
19,0 тис. грн, у Центрі “Пагінець” – 65,6 тис. грн, РНРЦ “Особлива дитина” – 78,9 тис. грн. 

Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою. Кількість 
учнів на один комп’ютер – 30. Навчальні заклади підключено до глобальної мережі 
Інтернет з використанням новітніх інформаційних технологій із застосуванням 
радіоканалу, супутникового інтернет-каналу, виділених ліній. 

У підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 
перебуває КП ДСОК “Електронік-Рівне”. На утримання закладу в міжсезонний період та 
підготовку до нового оздоровчого сезону з бюджету виділяються кошти відповідно до 
Програми розвитку КП ДСОК “Електронік-Рівне” на період до 2024 року.  

Таблиця 47. Випускники середніх, вищих навчальних закладів, осіб 1 

Тип, назва закладу освіти 2018 2019 2020 
Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, всього  1 209 1 109 1 430 
− денні 1 163 1 089 1 402 
− вечірні 46 20 28 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти  1 469 1 560 1 540 
Заклади вищої освіти, всього 8 441 8 270 5 929 
Національний університет водного господарства та 
природокористування (НУВГП) 2 790 2 542 2 193 

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) 2 673 3 190 1 683 
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ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка С. Дем’янчука” 1 942 1 756 1 595 

Комунальний заклад вищої освіти “Рівненська медична 
академія” Рівненської обласної ради (раніше – Рівненський 
державний базовий медичний коледж) 

518 504 133 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 50 

освітня 
діяльність не 
здійснюється 

освітня 
діяльність не 
здійснюється 

Рівненський інститут Київського університету права 
НАН України 62 55 69 

Рівненський інститут вищого навчального закладу “Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини “Україна” 283 94 95 

Рівненська філія Європейського університету 19 33 19 
Рівненське відділення навчально-наукового інституту 
Національної академії внутрішніх справ 104 96 142 

Рівненський інститут слов’янознавства Київського 
славістичного університету 

освітня 
діяльність не 
здійснюється 

освітня 
діяльність не 
здійснюється 

освітня 
діяльність не 
здійснюється 

Заклади фахової передвищої освіти, всього 1 604 1 727 2 035 
Рівненський фаховий медичний коледж комунального закладу 
вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської 
обласної ради (раніше – Рівненський державний базовий 
медичний коледж) 

0 0 346 

ДВНЗ “Рівненський коледж економіки та бізнесу” 229 283 236 
Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський фаховий 
коледж Національного університету біоресурсів і 
природокористування України” 

378 458 476 

Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський 
автотранспортний фаховий коледж НУВГП” 198 166 213 

Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський технічний 
фаховий коледж НУВГП” 228 189 208 

Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський економіко-
технологічний фаховий коледж НУВГП” 161 165 159 

Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський музичний 
фаховий коледж РДГУ” 62 56 59 

Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий 
коледж 264 226 202 

ПВНЗ “Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний 
фаховий коледж” 50 93 73 

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти 
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
“Україна” Рівненський фаховий коледж 

34 91 63 

1 за даними управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації 

19.2. Культура 
Культура є важливою частиною життя кожної людини та суспільства в цілому. 

Об’єднуючи людей, культурні заходи, такі як фестивалі чи виставки, створюють соціальну 
солідарність і згуртованість, сприяють соціальній інтеграції, розширенню можливостей 
громади.  

Робота міської влади у сфері культури спрямована на розкриття творчого потенціалу 
та підтримку інтересу до мистецтва різних верств населення, відродження українських 
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народних традицій, збереження національної культурної спадщини, організацію дозвілля і 
урізноманітнення форм культурного обслуговування населення, забезпечення 
функціонування закладів культури громади, підготовку та проведення культурно-
мистецьких акцій і заходів. 

На сьогодні у місті Рівному збережена та активно діє базова мережа комунальних 
закладів культури, що фінансуються з місцевого бюджету та підпорядковані управлінню 
культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради: 2 дитячі музичні школи 
(Рівненська дитяча музична школа № 1 імені М. В. Лисенка, комунальний заклад 
“Рівненська дитяча музична школа № 2”), комунальний заклад “Рівненська державна дитяча 
художня школа імені А. І. Мартиненка”, 3 заклади клубного типу (комунальний заклад 
“Рівненський міський Палац культури”, комунальний заклад “Міський Будинок культури”, 
клуб мікрорайону Новий Двір). 

До послуг жителів в місті діє 10 бібліотек у складі Централізованої бібліотечної 
системи (9 публічних та 1 дитяча), міська бібліотека мікрорайону Ювілейний, обласна 
державна, юнацька та три обласні дитячі бібліотеки. 

Гордістю мистецької майстерності міста є Рівненський академічний український 
музично-драматичний театр та Рівненський академічний обласний театр ляльок. Зал 
камерної та органної музики обласної філармонії має один із кращих у Європі музичних 
органів. Кращим в західному регіоні України визнаний Рівненський зоопарк 
загальнодержавного значення. 

Окрасою рівненських ландшафтів є багатство зелені, адже у місті існує 11 парків. У 
центральній частині міста розташований парк культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка 
(найстаріший публічний парк м. Рівного), парк Молоді (“Лебединка”), парк “На Грабнику”, 
парк Перемоги, великий і мальовничий гідропарк. Для туристів діють: комунальний заклад 
“Рівненський обласний краєзнавчий музей” Рівненської обласної ради, літературний музей 
Уласа Самчука, музей “Просвіти”, галерея європейського живопису “Євро-Арт”, музей 
бурштину та інші. 

У складі міської територіальної громади на території селища Квасилів діє: 
Квасилівський Будинок культури, дитяча музична школа, бібліотека-філія Централізованої 
бібліотечної системи. Заклади сприяють розвитку творчих здібностей різних вікових груп 
населення, відродженню традицій народної культури, організовують дозвілля, залучають 
дітей, молодь до занять мистецькою освітою. На базі клубного закладу, дитячої музичної 
школи закладів діють мистецькі формування, гуртки, проводяться масові культурологічні 
заходи, концерти, фестивалі, свята. 

Заклади культури селища Квасилів у 2021 році беруть активну участь в організації 
дозвілля громади. Зокрема, творчі колективи Квасилівського будинку культури, дитячої 
музичної школи виступали в концертних програмах, в рамках фестивалю “Рівне. Літо. 
Музика”, відзначенні Дня селища Квасилів 12.07.2021. 

В рамках міського Громадського бюджету успішно реалізується проєкт “Парк 
історичної реконструкції “Городище Оствиця”, що за короткий проміжок часу став 
популярною історично-туристичною атракцією та збирає любителів і майстрів історичної 
реконструкції з України й гостей з-за кордону. В рамках проєкту споруджено човни, 
приміщення кузні, проводяться культурологічні заходи, фестивалі. Зокрема, у 2020 – 2021 
роках відбулись фестивалі прадавніх човнів. Також, у серпні 2021 року пройшов турнір 
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“Лучники усіх часів”. Різножанрові заходи у 2021 році відвідали понад 2 тис. жителів та 
гостей міста. 

За сприяння управління культури і туризму реалізовано проєкт “Таємничі підземелля 
Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю”, що 
фінансується в рамках програми “Підтримки громадянського суспільства, органів місцевої 
влади і прав людини в Україні” Європейською Комісією в Україні. Фінансування здійснено за 
рахунок грантових коштів Євросоюзу та коштів міського бюджету. З 22 травня 2021 року 
однією з паркових локацій стали “Таємничі підземелля Рівного” – туристично-розважальний 
комплекс, де рівняни та гості міста можуть поринути в історію м. Рівного, дізнатися 
особливості життя власників міста князів Любомирських, відвідавши екскурсію, взяти участь 
у захоплюючій квест-грі (цією послугою вже скористалось понад тисячу відвідувачів). А 
також зіграти ігри у VR, зокрема унікальну гру, розроблену спеціально для Таємничих 
підземель. З початку 2021 року атракцію для себе вже відкрили майже 6 тис. відвідувачів. 

Фестиваль “Рівне. Літо. Музика – 2021”, в рамках якого щонеділі жителі громади 
можуть відвідати концерти. Зокрема, проведено виступ естрадного хору “Фантазія”, День 
хореографії, День оркестрової музики, День бального танцю, День етнокультури, День 
субкультур, День української пісні та День хору за участю кращих колективів та сольних 
виконавців територіальної громади. На території парку проводились також заходи до Дня 
батька, Трійці та Дня молоді. В літній період відбувались кінопокази стрічок на літній естраді 
та у “Парку на “Грабнику”. Також, неодноразово були організовані фан-зони підтримки 
футбольної команди збірної України на чемпіонаті Європи – 2020.  

Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення є улюбленим місцем 
сімейного відпочинку, вважається кращим у західному регіоні України. Тут проводиться 
активна екскурсійна, наукова робота, робота щодо збереження та відтворення видів тварин. 
У зоопарку розміщено понад 200 видів тварин з різних країн світу. У місті діє Програма 
підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2019 – 2023 
роки. 

Орган управління в галузі культури – управління культури і туризму виконавчого 
комітету Рівненської міської ради. 

Таблиця 48. Місткість споруд культурного призначення 

Споруда Місткість, 
осіб Події, заходи 

Рівненський академічний український 
музично-драматичний театр 721 Вистави, концерти, урочисті заходи 

Рівненський академічний обласний театр 
ляльок 190 Вистави, інші культурологічні заходи 

Кінопалац “Україна” 711 Демонстрація фільмів, інші культурологічні 
заходи 

КЗ “Рівненський міський палац культури” 847 Концерти, конкурси, фестивалі, вистави, 
виставки, інші культурологічні заходи 

КЗ “Міський Будинок культури” 735 Концерти, вистави, виставки, інші 
культурологічні заходи 

Рівненський міський Палац дітей та молоді 594 Концерти, конкурси, фестивалі, вистави, 
інші культурологічні заходи 

Палац культури “Хімік” ПАТ “Рівнеазот” 600 Концерти, вистави, виставки, інші 
культурологічні заходи 
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Клуб мікрорайону Новий Двір 130 Концерти, інші культурологічні заходи 
Дитяча музична школа № 1 імені М. Лисенка 140 Концерти, фестивалі, конкурси 
КЗ “Рівненська дитяча музична школа № 2” 450 Концерти, фестивалі, конкурси 
КЗ “Рівненська державна дитяча художня 
школа імені А. І. Мартиненка” 100 Конкурси, художні пленери, фестивалі 

Зал камерної та органної музики обласної 
філармонії 324 Концерти, концерти органної музики, інші 

культурологічні заходи 

Квасилівський Будинок культури 100 Концерти, конкурси, фестивалі, вистави, 
виставки, інші культурологічні заходи 

Квасилівська дитяча музична школа 100 Концерти, фестивалі, конкурси 

Таблиця 49. Встановлення у 2019 – 2020 роках пам’ятних знаків, меморіальних дошок у 
м. Рівному (за даними управління культури і туризму) 1 

Найменування об’єкта Рік 
відкриття 

Розпорядження міського 
голови 

Меморіальна дошка Георгію Арутюняну (04.07.1960 –
20.02.2014) Герою України – Герою Небесної Сотні 
(вул. С. Бандери, 2) 

2019 Розпорядження міського голови 
від 08.05.2019 № 451-р 

Меморіальна дошка журналісту Олександру 
Мельничуку (вул. Соборна, 287) 

2019 Розпорядження міського голови 
від 23.01.2019 № 52-р 

Меморіальна дошка Петру Миколайовичу Козачку 
(вул. Карпинського, 15а) 

2019 Розпорядження міського голови 
від 20.04.2019 № 327-р 

Анотаційна дошка (вул. Пластова, 3) 2019 Розпорядження міського голови 
від 13.08.2019 № 780-р 

Анотаційна дошка (вул. Є. Коновальця, 7) 2019 Розпорядження міського голови 
від 16.08.2019 № 789-р 

Анотаційна дошка (вул. Героїв-чорнобильців) 2019 Розпорядження міського голови 
від 05.09.2019 № 859-р 

Пам’ятний знак “Хачкар” (Камінь-Хрест)  
(на розі вул. Кавказької – Міцкевича) 

2019 Розпорядження міського голови 
від 10.06.2019 № 613-р 

Меморіальна дошка Миколі Негребецькому  
(вул. М. Негребецького, 20) 

2020 Розпорядження міського голови 
від 20.01.2020 № 48-р 

1 вказані об’єкти встановлені різними ініціаторами за рахунок різних джерел фінансування 

19.2.1. Фестивалі та конкурси 
У Рівному проводиться багато заходів, які збирають великі аудиторії глядачів. 

Щороку в місті проходять такі фестивалі та конкурси: 
• Фестиваль пісенно-музичного мистецтва “Різдвяні піснеспіви” (січень); 
• Фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик “Нова радіть стала” (січень);  
• Всеукраїнський конкурс молодих виконавців на духових та ударних інструментах 

імені В’ячеслава Старченка (квітень); 
• Великодня культурно-мистецька акція “Писанковий сад” (травень); 
• Регіональний фестиваль-конкурс вокального мистецтва “Бурштинові солоспіви” 

(червень); 
• Фестиваль прадавніх човнів на озері Басів Кут (липень, серпень); 
• Мистецький проєкт “Рівне. Літо. Музика” (червень-серпень); 
• Всеукраїнський пісенний фестиваль “Під небом Рівного” (червень); 
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• Міський фестиваль-конкурс “Ми – талановиті” (травень-жовтень); 
• Рівненський фестиваль електронної музики “Атмосфера” (червень); 
• Пісенна фієста “Рівне-Луцьк” (серпень); 
• Свято меду та трав “Золотіївські ряди” (вересень, жовтень); 
• Міжнародний джазовий фестиваль “Арт джаз корпорейшн” (серпень); 
• Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва “Металеве серце України” 

(серпень); 
• День міста (остання неділя серпня); 
• Міжнародний салон художньої фотографії “Фотовернісаж на Покрову” (жовтень); 
• Етнографічний фестиваль “Лірницька Покрова у Рівному” (жовтень); 
• Всеукраїнський фестиваль-ярмарок “Бульба-фест” (жовтень); 
• Обласний фестиваль бандуристів ім. А. Грицая (листопад); 
• День святого Миколая, засвічення Новорічної ялинки (грудень); 
• Традиційний фестиваль зі спортивно-бального танцю “Різдвяний бал” (грудень). 

19.3. Спорт 
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей 

та молоді, які відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і 
функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, 
збереженні тривалості активного життя дорослого населення.  

На території громади проводиться робота, спрямована на розвиток масової фізичної 
культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності, зокрема 
прийнято ряд цільових програм: Програма розвитку фізичної культури та спорту на 
2018 – 2021 роки (рішення Рівненської міської ради 15.12.2017 № 3680); Програма розвитку 
мотоциклетного спорту (спідвею) в м. Рівному на 2016 – 2020 роки (рішення Рівненської 
міської ради від 10.03.2016 № 296); Програма розвитку велодозвілля в місті Рівному на 
2019 – 2023 роки (рішення Рівненської міської ради від 12.09.2019 № 6517).  

Cпідвей залишається для рівнян 
спортом № 1. На території міста Рівного 
розташований стадіон з технічних видів 
спорту (мототрек), який використовується 
для проведення спідвейних змагань. 
Змагання з даного виду спорту збирають на 
трибунах “Мототреку” найбільшу кількість 
глядачів. 

Стадіон побудований у 1983 році до 
700-річчя міста Рівного. Протягом багатьох 
років стадіон був одним з найкращих 
стадіонів Європи, приймаючи велику 
кількість престижних міжнародних змагань. 

http://rivnerada.gov.ua/PublicServicesAPI/api/search-document/load-senate-document/13942/0/296/10-03-2016
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Доріжка треку вкрита гранітною 
крихтою. Загальна довжина доріжки 
становить 360 метрів, ширина прямих – 12 
метрів, віражів – 18 метрів. 

З нагоди 60-річчя рівненського 
спідвею у 2019 році біля стадіону з технічних 
видів спорту “Мототрек” відкритий 
пам’ятний знак “Скульптура спідвеїсту” 
(скульптор Т. Бурик). Скульптура створена 
на замовлення “Клубу вболівальників 
рівненського спідвею” та є єдиною в Україні, 
яка присвячена мотоспорту. 

У сучасних умовах велику роль у розвитку спорту та фізичної активності відіграють 
органи місцевого самоврядування, які несуть відповідальність за розвиток спортивної 
інфраструктури. Позитивною практикою є підтримка державних програм з будівництва, 
реконструкції та капітальних ремонтів спортивних споруд. Урядом затверджено умови 
надання субвенцій з державного бюджету для будівництва нових та реконструкції існуючих 
спортивних об’єктів, зокрема у м. Рівному. 

Так, в місті тривають роботи з 
проведення реконструкції стадіону 
“Авангард”. Проєктом передбачено основні 
заходи з реконструкції будівель і площинних 
споруд стадіону “Авангард”, а також з 
добудови додаткових трибун, влаштуванню 
покриття частини трибун, благоустрою 
території, інженерному забезпеченні 
об’єкту. Фінансування заплановано 
здійснювати за рахунок коштів державного 
та місцевого бюджетів. Виконання робіт з 
реконструкції заплановано у чотири пускових комплекси: 1-й пусковий комплекс – східна 
трибуна; 2-й пусковий комплекс – західна трибуна; 3-й пусковий комплекс – південна та 
північна трибуна; 4-й пусковий комплекс – спортивне ядро. 

Наразі триває будівництво 
універсального спортивного залу 
спортивного комплексу комунального 
закладу “Обласна спеціалізована дитячо-
юнацька Спортивна школа олімпійського 
резерву” Рівненської обласної ради (в 
районі вул. Макарова м. Рівного). 
Запланований спортивний комплекс не має 
аналогів на теренах Західної України. 
Універсальний спортивний зал зможе 
вмістити 3 000 глядачів та матиме змогу 
швидко трансформуватися в глядацький 
концертний зал, що дозволить проводити не лише спортивні змагання, а й культурні та 
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мистецькі заходи. На базі майбутнього спортивного комплексу будуть проводитись 
змагання з олімпійських видів спорту, зокрема волейболу, футболу, баскетболу. Окрім 
цього, даний проєкт підніматиме рівень й місцевих команд, які будуть основою розвитку 
спорту на Рівненщині. 

На сьогодні в м. Рівному функціонує 18 фізкультурно-спортивних закладів, з них 
підпорядковані: ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 3, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 5, ДЮСШ з 
футболу “Верес” – управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 
Рівненської міської ради, ОСДЮШОР – управлінню освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації, 3 ДЮСШ – облраді спортивного товариства профспілок “Україна”, 3 
ДЮСШ – облраді спортивного товариства профспілок “Колос”, 1 ДЮСШ інвалідів 
Рівненської обласної ради, 2 ДЮСШ – Рівненській обласній організації спортивного 
товариства “Спартак”, 1 ДЮСШ “Юний динамівець” – ФСТ “Динамо”, 1 ОДЮСШ – Федерації 
гандболу в Рівненській області. 

Орган виконавчої влади в галузі спорту – управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради.  

Таблиця 50. Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Назва Адреса Специфіка 
ДЮСШ № 1 м. Рівне,  

вул. С. Петлюри, 26 
Види спорту: боротьба греко-римська, гімнастика 
спортивна, фрістайл, шахи 

СДЮСШОР № 2 м. Рівне, 
вул. Є. Коновальця, 17а 

Види спорту: плавання 

ДЮСШ № 3 м. Рівне, 
вул. Макарова, 28а 

Види спорту: плавання 

ДЮСШ № 4 м. Рівне, вул. Фабрична, 7 Види спорту: гандбол, волейбол, стрільба кульова, 
регбі, футзал 

ДЮСШ № 5  м. Рівне, 
вул. С. Бандери, 39 

Види спорту: бокс, боротьба вільна, велоспорт, 
дзюдо, кікбоксінг, боротьба самбо 

ДЮСШ з футболу 
“Верес” 

м. Рівне, вул. Набережна, 9 
(юридична адреса: 
вул. Замкова, 34) 

Види спорту: футбол 

Таблиця 51. Перелік інших закладів фізичної культури та спорту 

Назва Адреса Специфіка 
КЗ “Рівненській міський 
спортивно-технічний клуб” 
Рівненської міської ради 

м. Рівне, 
вул. Д. Галицького, 25 

Види спорту: мотоциклетний спорт 

КЗ “Рівненський міський 
центр фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх” 
Рівненської міської ради 

м. Рівне, 
вул. Шевченка, 45 

Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем 
проживання та в місцях масового відпочинку 
населення 

КЗ “Стадіон Авангард” м. Рівне, 
вул. Замкова, 34 

Перебуває на реконструкції. Замовник та 
головний розпорядник коштів – управління 
капітального будівництва РМР 

Також, жителі громади мають можливість займатися спортом на спортивних 
майданчиках за місцем проживання та в місцях відпочинку населення. 
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Таблиця 52. Перелік спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 
населення 

Адреса Площа, 
м2 Покриття Специфікація 

м. Рівне, вул. О. Теліги, 51  616 відсів міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, пр. Миру, 4  1 094 відсів міні-футбол 
м. Рівне, вул. Набережна, 22  776 асфальт  баскетбол, гімнастичне 

обладнання 
м. Рівне, вул. Фабрична, 1  595 асфальт баскетбол 
м. Рівне, вул. Богоявленська, 4а  413,15 ґрунт міні-футбол,  
м. Рівне, вул. Князя Романа, 4  1 139 відсів міні-футбол 
м. Рівне, вул. Відінська, 48  470,27 асфальт баскетбол, гімнастичне 

обладнання 
м. Рівне, вул. Київська, 8 610 асфальт міні-футбол, баскетбол 
м. Рівне, вул. Київська, 44 253,5 асфальт баскетбол 
м. Рівне, вул. Ювілейна, 5  341 відсів волейбол, міні-футбол 
м. Рівне, вул. Князя Острозького, 22  475,5 пісок пляжний волейбол, 

гімнастичне обладнання 
м. Рівне, вул. Соборна, 442  285 відсів міні-футбол, баскетбол, 

гімнастичне обладнання 
м. Рівне, вул. Костромська, 1  337,5 асфальт міні-футбол, баскетбол 
м. Рівне, вул. Короленка, 3  252 асфальт баскетбол 
м. Рівне, вул. С. Крушельницької, 73 – 75 653 відсів міні-футбол 
м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 15 2 053 відсів міні-футбол, баскетбол, 

волейбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. В. Дивізії, 11б – 15 971 відсів міні-футбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. В. Дивізії, 19 – 31  185 бруківка тренажерне обладнання 

м. Рівне, вул. Богоявленська, 18 –
Генерала Безручка, 2 / 20 

699 асфальт міні-футбол, баскетбол 

м. Рівне, вул. П. Могили, 53 – 53а 182 асфальт баскетбол 
м. Рівне, вул. А. Мельника, 20 – 22  1 638 відсів, асфальт  міні-футбол, баскетбол, 

гімнастичне обладнання 
м. Рівне,  
пр. Миру, 25 – вул. Небесної Сотні, 22 

327 асфальт баскетбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. Київська, 17 380 асфальт баскетбол 
м. Рівне, вул. В. Дивізії, 7, 9 1 130 ґрунт міні-футбол 
м. Рівне,  
вул. Макарова, 28 – вул. Вербова, 46 

871 асфальт, ґрунт  міні-футбол, баскетбол, 
волейбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. Макарова, 10 1 219 синтетичне 
покриття 

міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, парк Богомолова 128 ґрунт міні-футбол 
м. Рівне,  
вул. Довженка – мікрорайон Червоні 
гори 

1 375 відсів міні-футбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. Костромська (поблизу 
житл. будинків № 7 – 11) 

1 528 відсів міні-футбол, гімнастичне 
обладнання 
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м. Рівне, вул. Р. Шухевича, 2 170 бруківка тренажерне обладнання 
м. Рівне, вул. Фабрична, 6 – 8  1 323 ґрунт, асфальт, 

бруківка 
міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Соборна, 3д 6 467 відсів, 
синтетичне 
покриття 

футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Басівкутська, 168 778 асфальт, 
бруківка  

міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Золотіївська, 74 – 76 351,18 синтетичне 
покриття 

міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Богоявленська, 6 – 8 479,17 асфальт міні-футбол, баскетбол,  
м. Рівне, вул. Залізнична, 34  260,8 відсів гімнастичне обладнання 
м. Рівне, вул. Міцкевича, 40 420 синтетичне 

покриття, 
бруківка 

міні-футбол, баскетбол, 
тренажерне обладнання 

м. Рівне, вул. Соборна, БОС 287 690 синтетичне 
покриття 

міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Богоявленська, 4 924 бруківка тренажерне обладнання 
м. Рівне, вул. Макарова, 8  708 ґрунт міні-футбол, гімнастичне 

обладнання 
м. Рівне, вул. Р. Шухевича, 18 1 131 асфальт баскетбол, гімнастичне 

обладнання 
м. Рівне, вул. Дубенська, 40 – 44 1 192 асфальт, 

волейбольна 
площадка - 
пісок 

міні-футбол, волейбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Шевченка, 117 –
Кавказька, 15 – Набережна, 34 

19 синтетичне 
покриття 

міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, вул. Лермонтова, 7 557 асфальт баскетбол, гімнастичне 
обладнання 

м. Рівне, вул. Д. Галицького, 5  ґрунт міні-футбол, баскетбол, 
гімнастичне обладнання 

м. Рівне, міський пляж оз. Басів Кут  пісок, ґрунт волейбол 
Таблиця 53. Місткість споруд спортивного призначення 

Споруда Місткість, 
осіб Події, заходи 

Стадіон з технічних видів спорту 
“Мототрек” 15 000 Всеукраїнські та міжнародні змагання з 

мотоциклетного спорту, концерти 
Стадіон Національного університету 
водного господарства та 
природокористування 

1 000 Всеукраїнські, обласні, міські спортивні змагання 

Комунальний заклад “Стадіон 
Авангард” Рівненської міської ради – Перебуває на реконструкції 

Спортивна зала ДЮСШ № 4 
Рівненської міської ради 

400 

Календарні ігри розіграшів чемпіонатів України 
(БК Рівне – баскетбол суперліга жінки, вища ліга 
чоловіки, МФК Рівне – міні-футбол екстра-ліга), 
всеукраїнські, обласні, міські змагання з видів 
спорту 

Стадіон ДЮСШ з футболу “Верес” 400 Всеукраїнські, обласні, міські змагання з футболу, 
регбі 
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Стадіон “Хімік” ПАТ “Рівнеазот” 1 500 Всеукраїнські, обласні, міські змагання з футболу, 
бейсболу та софтболу 

19.4. Туризм 
В сучасному світі туристична галузь є одним з найважливіших чинників формування 

економіки багатьох країн. Туризм безпосередньо або опосередковано впливає на розвиток 
суміжних галузей, стимулює пожвавлення місцевої економіки та створення додаткових 
робочих місць. Туристське споживання активно підтримує існування та розвиток народних 
ремесел, національної культурної спадщини. Також, туризм часто є каталізатором, що 
спричиняє як активний розвиток окремих галузей економіки, так і соціально-економічний 
розвиток громади загалом. 

З метою активізації розвитку туризму в громаді реалізуються програми для розвитку 
туризму: Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 – 2023 роки (рішення 
Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5335); Програма підтримки та розвитку 
Комунального підприємства “Міське об’єднання парків культури та відпочинку” Рівненської 
міської ради на 2019 – 2023 роки (рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5387); 
Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 
2019 – 2023 роки (рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5385). 
19.4.1. Історичний туризм 

На рівнинному березі колись повноводної річки Усті виникло поселення, яке 
отримало назву Рівне.  

Рівне – красиве і затишне місто, розташоване 
на перетині Волині і Полісся.  

Історія зберегла імена багатьох його 
володарів, воно оповите легендами про славні роди 
Острозьких та Любомирських. Свого розквіту в 
середні віки місто досягло за часів правління княгині 
Марії Несвицької, яка стала власницею Рівного в 1481 
року. Її стараннями в кінці XV ст. Рівне здобуло 
Магдебурзьке право і статус міста. У XV-XVI ст. місто 
переживає перший розквіт – тут будується замок, 
соборна церква та інші споруди, вирувало 
торговельне життя, проводилися традиційні ярмарки.  

Сучасне Рівне, на перший погляд, звичайне 
провінційне містечко, однак в історії міста були події, які 
роблять Рівне унікальним, несхожим на інші міста. Так, 
у найтяжчі для України часи місто Рівне тричі ставало столицею. Вперше це сталось на 
початку минулого століття, коли під натиском більшовиків Директорія Української Народної 
Республіки на чолі з Симоном Петлюрою була змушена залишити Київ. Тоді столицю 
перенесли до Рівного, де на залізничній станції стояв вагон з урядовцями. У ті ж буремні 
роки м. Рівне оголошують столицею вдруге. Бунтівний отаман Оскілко проголошує наше 
місто столицею України. Але, як і першого разу, ненадовго. Утретє наше місто стає 
столичним містом волею окупанта. У 1941 році на окупованій нацистами території 
створюється рейхскомісаріат “Україна” зі столицею у Рівному. Випускались навіть власні 
гроші. Після війни місто стає одним з обласних центрів. 

План м. Рівного арх.Таушера, 1765 р. 
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Цікавим фактом є те, що у XVIII-XIX століттях 
у м. Рівному були квартали. Якщо з кварталом 
“німці” все зрозуміло, бо там проживали 
здебільшого німецькі поселенці, то з кварталами 
“Америка” та “Воля” не все однозначно. “Америкою” 
називали частину міста між залізничним вокзалом і 
пивзаводом. Найпоширеніша версія назви, що 
перший будинок тут спорудили українці, котрі 
повернулись з еміграції з Америки (США чи Канади). 
Що ж до “Волі” (район пивзаводу), то назва основана 
на понятті “земельний наділ, за який певний час не 
платили податків” або ж першими поселенцями 
цього району нібито були випущені з тюрми на волю 
злочинці.  

А ще у Рівному в різні часи жили, працювали 
та творили: Микола Лисенко, Михайло Драгоманов, 
Володимир Короленко, Улас Самчук, Георгій 
Косміаді, Олена Теліга, Олег Ольжич.  

Сучасне місто Рівне – це дуже красиве і 
затишне місто, яке славиться своєю гостинністю та 
привітністю.  

З метою підвищення туристичної 
привабливості м. Рівного у 2018 році успішно 
реалізований проект “Від мамонтів до Рівного. 
Історичними стежками міста”, в ході якого встановлені 
вказівні знаки (46 показників), інформаційні стенди (121 шт.), капітелі (30 шт.), які вказують 
на існуючі пам’ятки або на місце їх розташування. Інформація подана як українською так і 
англійською мовами. За допомогою мобільного додатку можна вибудувати туристичний 
маршрут.  

З липня 2018 року розпочав свою діяльність туристично-інформаційний центр. 
19.4.2. Туристичні маршрути міста 

№ 1. Екскурсійний маршрут по 
місту “Дорога до храму”. Тривалість 
екскурсії: 2 год.15 хв. Маршрут екскурсії: 
проспект Миру (готель “Мир”, вулиці: 
Шевченка, С. Петлюри, Соборна, 
Шкільна, Соборна, Князя Володимира. 
Об’єкти показу: Свято-Успенська церква, 
Свято-Воскресенський собор, колишня 
головна єврейська синагога, зал органної 
і камерної музики (колишній римо-
католицький костел Святого Антонія), 
костел Петра і Павла, Свято-
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Стефанівська церква, Свято-Покровський кафедральний собор. 
№ 2. Екскурсійний маршрут 

“Історичний центр Рівного”. Тривалість 
екскурсії: 2 год.15 хв. Маршрут екскурсії: 
площа Театральна, вулиці: Замкова, 
Драгоманова, Паркова, Чорновола, 
Соборна, майдан Незалежності, площа 
Театральна. Об’єкти показу: сквер та 
пам’ятник Марії Рівненській (Несвицькій), 
вулиця Замкова (перша вулиця, перша 
міська електростанція), Рівненський 
краєзнавчий музей (колишня гімназія), 
вулиця Драгоманова (“оранжерея” князів 
Любомирських – будинок вчителів 
гімназії), парк культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (адміністративний будинок парку – 
колишня “Гірка”, розкопки “Таємничі підземелля Рівного”); пам’ятник Т. Г. Шевченку в парку 
ім. Т. Г. Шевченка, майдан Незалежності, пам’ятник Т. Г. Шевченку, колона Божої Матері, 
Свято-Воскресенський собор, Театральна площа, Рівненський обласний академічний 
український музично-драматичний театр, пам’ятник Уласу Самчуку. 

№ 3. Екскурсійний маршрут по місту “Рівне – вчора, сьогодні, завтра”. Історія 
м. Рівного сягає глибокої давнини. Поблизу села Бармаки знайдені залишки житла 
прадавніх людей, яким понад 15 тисяч років. Більше двох тисяч років тому на території 
сучасного міста осіли, вкоренились і стали визначним європейським чинником племена 
слов’ян. Свого розквіту в середні віки місто досягло за часів правління Марії Несвицької, яка 
домоглася для м. Рівного Магдебурзького права. Тут вирувало торгівельне життя, щорічно 
проводилось декілька традиційних ярмарків. Сучасне місто – загальноосвітні та вищі 
навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства різних галузей і типів, 
пам’ятники історії, культури, архітектури різних поколінь та епох. І, звичайно, талановиті, 
працьовиті, гостинні люди, які завжди радо зустрічають гостей. 

№ 4. Екскурсійний маршрут по місту “Пам’ятка садово-паркового мистецтва – 
парк ім. Т. Г. Шевченка”. Парк ім. Т. Г. Шевченка – улюблене місце відпочинку рівнян, 
пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні. Знаходиться 
у центральній частині Рівного, його площа 
становить 32 га. 

Він і сьогодні дивує своїми 
затишними алеями, витворами природи 
та людини.  

Сад-парк був заснований у кінці 
XVIII ст. у фільварку Любомирських 
“Гірка”. Ім’я Тараса Шевченка парк 
отримав у 1940 році з нагоди 125-річчя з 
Дня народження поета. Навесні 1941-го 
року у зв’язку з 80-річчям з дня смерті 
Тараса Шевченка в парку встановлено 
перший пам’ятник Великому Кобзареві. Із 



 

 110 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

розваг на початку 1960-х на території парку діяли планетарій, стрілецький тир, кімната сміху, 
читальна і телевізійна зала, танцювальний майданчик, літній театр та ресторан. В ці ж роки 
були проведені заходи з упорядкування території центрального міського парку. Його межі 
були розширені до сучасних.  

У 1977 – 1984 роках проводилася реконструкція парку, в результаті чого він 
поповнився новими видами. Був створений каскад басейнів з фонтанами, оточеними 
вербами. Навесні 2000 року було посаджено 670 дерев (ялини, сосни, туї, берези, липи, 
клени) та 50 кущів.  

Парк має 5 зон: тихого відпочинку, активного відпочинку, видовищних споруд, 
спортивний та дитячий сектор. Всього в парку нараховується близько 5 540 дерев і 14 200 
кущів. На початок 2010-х років вік окремих дерев сягав 150 – 200 років. Тут налічується 160 
видів дерев і чагарників, багато з яких екзоти – Північно-Американські (ялина Енгельмана, 
сосна Веймутова, катальпа бігнонієвидна, клен, дуб червоний), далекосхідні (бархат 
амурський), Південно-Європейські (форзиція європейська, каштан їстівний, самшит 
вічнозелений), види з Китаю, Японії, Середньої Азії (біота східна, магнолія Суланжа, айлант 
високий, айва японська).  

№ 5. Екскурсійний маршрут “Таємничі підземелля Рівного”. Тривалість екскурсії: 
1 год. Туристично-розважальний комплекс “Таємничі підземелля Рівного” збудовано в 
рамках реалізації однойменного проєкту за 
кошти Європейського Союзу та 
співфінансування з міського бюджету. 
Комплекс включає наземну і підземну 
частину. Родзинками наземної частини є 
2 археологічні кола. Експозиція меншого 
кола має назву “Еволюція агресії”: 
озброєння від первісних крем’яних списів, 
до сучасності представлені в цьому колі. 
Друге коло – символізує пакт Реріха, який 
став основою Міжнародної угоди з 
охорони культурної спадщини, підписаної 
1935 році. Комплекс “Таємничі 
підземелля” з’явився саме на цьому місці 
не просто так, воно тісно пов’язане з давньою історією м. Рівного і безпосередньо з його 
власниками князями Любомирськими. “Палацик на Гірці” постав у середині XIX століття. Це 
була остання резиденція цього знаного магнатського роду. Окрім князівських покоїв, поруч 
з головною будівлею було розташовано ще шість великих кам’яниць, в одній з яких діяв 
дворянський клуб. За часів князя Казимира Любомирського “Палацик на Гірці” був 
найбільшим на Волині мистецьким осередком, де влаштовувалися музичні вечори, 
театральні вистави, свята для мешканців міста. Під час Першої світової війни “Палацик” 
було спустошено, майно пограбовано. У міжвоєнний період там розмістився Рівненський 
окружний суд. В 30-х роках минулого століття садиба на “Гірці” вже слугувала міським 
парком, на території якого проводили великий ярмарок – Волинські торги. Після Другої 
світової війни “Палацик” зруйнували остаточно.  
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№ 6. Екскурсії по території Рівненського зоологічного парку: “Загальний огляд 
колекції зоопарку”, “Рідкісні та зникаючі тварини світу”, “Огляд колекції 
екзотаріуму”. Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення визнаний 
найкращим в Україні, є улюбленим 
місцем відпочинку. Тут проводиться 
активна екскурсійна робота, розміщено 
майже 200 видів тварин.  

Цікаві факти з життя тварин, історії 
розвитку установи та про мешканців 
зоопарку з радістю розповість 
кваліфікований спеціаліст, який дасть 
відповіді на всі питання про тваринний 
світ. Наші екскурсії є різнобічними та 
пізнавальними. Адже позиціонуючи себе, 
як зоопарк континентів, ми даємо всім 
бажаючим можливість познайомитись з 
різними тваринами усього світу, почути історії та легенди народів тих регіонів (Амазонська 
Сельва, Африканська саванна). Ви зможете дізнатись багато цікавої та пізнавальної 
інформації про життя тварин та приємно провести час на свіжому повітрі. 

№ 7. Екскурсійний маршрут 
“Парк історичної реконструкції 
“Городище “Оствиця”, м. Рівне, 
вулиця Марусі Чурай. На лівому березі 
озера Басів Кут збереглося давнє 
укріплення, датоване XI – першою 
половиною XII ст., що було оточене 
земляними валами і ровами. Сьогодні у 
підніжжі городища створюється Парк 
історичної реконструкції “Городище 
Оствиця”, що відтворює атмосферу часів 
Давньої Русі. Поки на місці стародавнього 
городища проводяться археологічні 
розкопки, біля берега озера Басів Кут 
пришвартовані два човни – дракар 
“Гунгнір” і лодія “Лада”, на яких охочі 
вихідними можуть вирушити у подорож. 
Окультурено територію майбутнього 
музею. Створено піч на зразок 
давньоруської і зведено 2 великих навіси, 
побудовано 2 пірси, вхідний місток, 
встановлено дерев’яні лави на території 
парку, прокладено гравійні доріжки. 

Сьогодні у Парку історичної 
реконструкції “Городище Оствиця”, що 
знаходиться на вул. Марусі Чурай, можна 
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замовити екскурсійні прогулянки на автентичних човнах: дракар “Гунгнір” та лодь “Лада”, 
верхи на конях, відпочити з сім’єю на природі біля води, відвідати тематичні фестивалі 
реконструкторів, взяти участь у давньоруських забавах та придбати сувеніри на згадку. 
Планується цілковита історична реконструкція давньоруського поселення ІХ-ХІІІ ст., у 
подальшому архітектурне та культурне відтворення житлових помешкань, ремісничих 
майстерень, господарських споруд, дерев’яних земляних оборонних стін, башт, укріплених 
в’їздів, колодязів, човнів тощо, де можна буде доторкнутися до побуту, життя та розваг 
періоду Русі. На території музею-скансену будують майстерні для гончарства, ковальства, 
ткацтва, різьби по дереву та шкірі, випікання хліба, виготовлення копії прикрас та зброї, що 
знайдено під час археологічних розкопок на нашій території. Створять майстерню для 
човнебудування (верф). 

№ 8. Туристичний маршрут “Віковими деревами міста Рівного”. Спільний проєкт 
громадської організації “Агенція сталого розвитку міста”, громадської ініціативи “Сад історій” 
та екологічного центру Палацу дітей та молоді за підтримки Українського культурного фонду 
в рамках еко-культурного проєкту “Місто шумить 
інакше”. 

Маршрут протяжністю 6 км, поєднує парк на 
Грабнику, через центральну історичну частину міста, з 
парком ім. Т. Г. Шевченка. Він включає 10 вікових 
дерев віком від 110 до 400 років. Головним завданням 
є привернути увагу містян та гостей міста до вікових 
дерев, які становлять величезний інтерес, адже кожне 
таке дерево є свідком минулого та реліктом. Кожне 
дерево має свою історію й відіграє важливу роль у 
структурі та історії міста. 

Маршрутом віковими деревами можна 
прогулятися самостійно, зайшовши на платформу 
izi.travel. Для цього промаркували дерева та 
розмістили інформаційні таблички із QR-кодами, які 
ведуть на окрему історію про дерево та на весь маршрут, тому розпочати мандрівку можна 
з будь-якої точки шляху. Інформація подана двома мовами: українською та англійською. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://izi.travel/ru/0288-age-old-trees-in-rivne/en
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19.4.3. Заклади тимчасового розміщення гостей 
Таблиця 54. Перелік готелів, хостелів, які функціонують в м. Рівному 

№ 
п/п Назва закладу 

Адреса, де надаються послуги з 
тимчасового розміщення у 

місцях проживання 
Кількість 
номерів Місткість 

1 Готель “Мир” вул. Міцкевича, 32 97 156 
2 Готель “Україна” вул. Соборна, 112 69 123 
3 Готель “Турист” вул. Київська, 36 105 120 
4 Готель “Оптіма” вул. Словацького, 9 51 97 
5 Бутік-готель “Централь” вул. 16 Липня, 7б  27 51 
6 Готель “Марлен” вул. Грушевського, 13 9 15 
7 Готель “Околиця” вул. Млинівська, 3 9 14 
8 Готель “Підкова”  вул. І. Підкови, 17а 26 52 
9 Готель “Орлан” вул. Відінська, 9 11 28 

10 Готель “Мелроуз” вул. Костромська, 59 16 35 
11 Готель “Reikartz Бергшлосс” вул. Петра Могили, 14 19 40 
12 Міні-готель “Форсаж” вул. Князя Володимира, 109 11 19 
13 Міні-готель “Ok Hotel” вул. Дворецька, 48 5 10 
14 Квартирно-готельний комплекс 

“Nirvana” 
вул. Княгині Ольги, 8 (3 поверх) 15 50 

15 Капсульний хостел “Full House 
Hotel & Capsule Hostel” 

вул. Київська, 10 14 50 

16 Міні-готель “Нептун” вул. Драганчука, 9а 5 10 
17 Рівне Хостел  вул. Соборна, 19-21, кв. 23 

вул. Соборна, 156 
вул. Дубенська БОС, 217 

8 42 

18 Оздоровчо-розважальний 
комплекс “Блісс” 

вул. Дворецька, 93 6 12 

19 Кафе-мотель “Смажений 
кабанчик” 

вул. Чернишова, 7 5 10 

20 Міні-готель “Pieno Piano” вул. Тиха, 10 4 8 
21 Хостел “Гранат” вул. Данила Галицького, 2а 4 24 
22 Гостинний комплекс “Козацькі 

забави” 
вул. Соборна, 420 9 14 

ВСЬОГО 525 980 
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20. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному один з найяскравіших 
прикладів реформи системи надання адміністративних послуг в Україні. 

Центр надання адміністративних 
послуг у місті Рівному за адресою: майдан 
Просвіти, 2 розпочав свою роботу 29 січня 
2016 року. 

Керівництво та відповідальність за 
організацію діяльності Центру надання 
адміністративних послуг у місті Рівному 
(рішення Рівненської міської ради від 
20.10.2020 № 8149) покладено на 
управління забезпечення надання 
адміністративних послуг Рівненської 
міської ради. 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному надає понад 240 
адміністративних послуг, зокрема, у сферах: державної реєстрації бізнесу, державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації актів цивільного стану, 
реєстрації місця проживання, паспортних послуг, землеустрою, будівництва, торгівлі, 
громадського харчування, побутового обслуговування населення, послуг соціального 
характеру, безпеки праці, екології та природних ресурсів, а також, адміністративні послуги, 
що пов’язані з використанням даних Державного земельного кадастру. 

З метою мінімізації кількості відвідувань, необхідних для отримання адміністративних 
послуг, забезпечення економічного добробуту та прав мешканців на одержання якісних 
житлово-комунальних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у місті 
Рівному здійснюється прийом громадян працівниками комунальних підприємств міста 
Рівного, а саме: КАТП 1728, РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”, ПрАТ “Рівнеобленерго”, 
ТОВ “Рівнетеплоенерго”, АТ “Рівнегаз” та ТзОВ “Рівненська обласна енергопостачальна 
компанія”. Крім того, здійснюється надання консультацій представниками суб’єктів надання 
адміністративних послуг – КП “Рівненське міське бюро технічної інвентаризації”, управління 
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради.  

Команда Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному забезпечила 
доступність та якість надання адміністративних послуг не лише рівнянам, але й жителям 
Рівненської області та України, за що отримала спеціальну відзнаку Ради Європи “Кращі 
практики місцевого самоврядування”. 

23 січня 2018 року команда Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному 
отримала сертифікат якості міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 
9001:2015 – це найвищий стандарт якості на сьогоднішній день. 
Сектор A. Відділ реєстрації місця проживання / відділ паспортних послуг. 

Якість, швидкість та доступність – основні принципи роботи сектору А Центру 
надання адміністративних послуг у місті Рівному. 

https://www.facebook.com/rivnebti/?fref=mentions&__tn__=KH-R
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Рішенням Рівненської міської ради від 31.03.2016 № 653 управління забезпечення 
надання адміністративних послуг Рівненської міської ради визначено органом реєстрації 
місця проживання на території міста Рівного. 

Відділ ведення реєстру територіальної громади забезпечує формування та ведення 
реєстру територіальної громади в електронному вигляді, здійснює реєстрацію, зняття з 
реєстрації місця проживання громадян та забезпечує видачу довідок, пов’язаних з 
реєстрацією місця проживання. 

З метою покращення якості та доступності надання адміністративних послуг в роботу 
відділу ведення реєстру територіальної громади впроваджено програмний засіб “ЦНАП-
Smart-quality-service” – автоматизовану систему, призначену для формування та ведення 
реєстру територіальної громади в електронному вигляді. 

01 липня 2017 року розпочав свою роботу відділ паспортних послуг, який надає 
адміністративні послуги у сфері оформлення та видачі паспорта громадянина України та 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності 
надання адміністративних послуг в роботу сектору А впроваджено програмний засіб 
“SMART-Послуги” призначений для здійснення електронного документообігу, який 
інтегровано з електронною системою керування чергою відвідувачів. 
Сектор B. Відділ інтегрованих послуг. 

Комплексне надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної 
кількості відвідувань – основний пріоритет роботи сектору В. 

Відділ інтегрованих послуг приймає документи та надає кваліфіковані консультації у 
сферах: державної реєстрації актів цивільного стану (реєстрація народження, укладання 
шлюбу, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, зміна імені); призначення 
державних допомог сім’ям з дітьми (у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні 
дитини, одиноким матерям, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, при 
усиновленні дитини, багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України 
“Мати-героїня”); виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 
сім’ї, видача довідок про неотримання таких посвідчень; реєстрація місця проживання 
новонароджених дітей; надання комплексної послуги “єМалятко”. 

Однією з найзатребуваніших послуг у відділі є комплесна послуга “єМалятко”, яка 
надається під час державної реєстрації народження та включає в себе близько 10 послуг, 
які необхідні батькам у зв’язку із народженням дитини. 
Сектор C. Відділ адміністративних послуг / відділ “дозвільний центр”. 

Мінімальна втрата часу та якісний сервіс – пріоритетні напрямки роботи сектору С, 
який включає в себе відділ “Адміністративних послуг” та відділ “Дозвільний центр”. 

Сектор С забезпечує надання адміністративних послуг у сфері будівництва, 
землеустрою, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, 
безпеки праці, екології та природних ресурсів. 

Суб’єктами надання адміністративних послуг в секторі С є 27 управлінь та відділів, 
серед яких 15 – обласних та 12 управлінь Рівненської міської ради. 

Основним показником ефективності роботи сектору адміністративних послуг є 
постійно зростаюча кількість звернень. 
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Сектор D. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Послідовність, системність, законність – основні принципи роботи сектору D Центру 

надання адміністративних послуг у місті Рівному. 
Внаслідок успішної реформи децентралізації повноважень у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розпочав свою роботу відділ 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління 
забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради. 

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
надаються адміністративні послуги в сфері державної реєстрації (державної реєстрації 
змін, державної реєстрації припинення) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а 
також, надання інформації з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців. Державні реєстратори сектору D одні з перших в Україні почали надавати 
послуги з реєстрації бізнесу через портал “Дія”. 

Починаючи з 2 квітня 2018 року сектор D Центру надання адміністративних послуг у 
місті Рівному здійснює функції фронт-офісу щодо надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації громадських формувань зі статусом юридичної особи. 
Сектор E. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Розсудливість, дотримання принципу верховенства права – пріоритетні напрямки 
роботи сектору Е Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному. 

Внаслідок успішної реформи децентралізації повноважень у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно розпочав свою роботу відділ державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно управління забезпечення надання 
адміністративних послуг Рівненської міської ради. 

Державними реєстраторами відділу здійснюється державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно та забезпечується обробка, збереження та надання відомостей про 
зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, а також, про об’єкти та 
суб’єкти таких прав. 

Відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно забезпечується 
прийом, опрацювання та передача на зберігання реєстраційних справ у паперовій формі 
щодо об’єктів нерухомого майна, які розташовані на території міста Рівного до відділу 
формування та зберігання архівних справ управління забезпечення надання 
адміністративних послуг Рівненської міської ради. 

У відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно також надаються 
адміністративні послуги пов’язані із наданням відомостей з Державного земельного 
кадастру. 
Юридичний відділ / юридичний клуб “Legal space”. 

Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне 
дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства України – основні 
напрямки роботи юридичного відділу управління забезпечення надання адміністративних 
послуг Рівненської міської ради. 

Юридичним відділом забезпечується юридичний супровід управління забезпечення 
надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, його працівників, координація 
роботи і безпосередня участь у заходах, пов’язаних з правовими питаннями при наданні 
адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному, а 
також, ведення претензійно-позовної роботи. 
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З метою систематичного вивчення та опрацювання норм чинного законодавства 
України, судової практики, вірного застосування їх при наданні адміністративних послуг, 
командою Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному ініційовано створення 
юридичного клубу “Legal space”. 

“Legal space” – грунтовне, послідовне, системне надання спектру юридичних 
консультацій працівникам управління забезпечення надання адміністративних послуг 
Рівненського міської ради, суб’єктам звернення, відвідувачам Центру надання 
адміністративних послуг у місті Рівному, ініціативній молоді, студентам у сфері надання 
адміністративних послуг. 

Юридичний клуб “Legal space” також проводить семінари-тренінги з правових питань, 
що пов’язані з наданням адміністративних послуг, а також, проблемами, що виникають при 
їх отриманні. 
Територіальний підрозділ ЦНАПУ в ТРЦ “Злата Плаза”. 

26 грудня 2018 року відбулося офіційне відкриття територіального підрозділу Центру 
надання адміністративних послуг у місті Рівному, що знаходиться у Торгово-розважальному 
центрі “Злата Плаза” за адресою: місто Рівне, вулиця Короленка, 1. 

Територіальним підрозділом 
Центру надання адміністративних послуг у 
місті Рівному, що розміщений в ТРЦ 
“Злата Плаза”, надається 145 видів 
адміністративних послуг, зокрема, у сфері 
будівництва, землеустрою, торгівлі, 
громадського харчування, побутового 
обслуговування населення, безпеки праці, 
екології та природних ресурсів, реєстрації 
місця проживання та видачі різних видів 
довідок у цій сфері. Також, реєстрації 
бізнесу, надання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та з Державного земельного кадастру, 
консультації у сфері паспортних послуг та реєстрації у електронній системі керування 
чергою відвідувачів. 
Call-центр. 

В Центрі надання адміністративних послуг у місті Рівному працює Call-центр, що 
забезпечує: 

• опрацювання усіх без виключення вхідних дзвінків; 
• висока якість надання консультацій; 
• швидкий результат; 
• інформування максимальної кількості клієнтів в стислі терміни; 
• надання відповідей на всі поставленні питання; 
• відповідальність та індивідуальний підхід. 
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Таблиця 55. Кількісні та якісні показники роботи управління забезпечення надання 
адміністративних послуг (ЦНАПу)  

 2018 2019 2020 

Кількість наданих адміністративних послуг 368 282 364 807 422 311 
Кількість відмов у надання 
адміністративних послуг 3 019 2 981 1 987 

Надані консультації 47 491 105 612 209 583 

Надходження до бюджету, тис. грн 13 015,7 10 908,1 6 197,1 
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Графік 30. Динаміка наданих адміністративних послуг 

кількість наданих адміністративних послуг
кількість відмов у наданні адміністративних послуг



 

 119 

ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ 

21. ДОВКІЛЛЯ 

Однією із складових частин розв’язання нагальних екологічних проблем Рівненської 
міської територіальної громади є створення дієвої системи моніторингу довкілля, що 
включає організацію системи спостережень, збирання, опрацювання, передавання, 
збереження й аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін та ухвалення 
рішень про запобігання негативним змінам навколишнього середовища, його впливу на 
здоров’я населення й дотримання вимог екологічної безпеки. 

У межах Рівненської міської територіальної громади (переважно територія міста 
Рівного) здійснюють спостереження за станом компонентів довкілля Рівненський обласний 
центр з гідрометеорології, ДУ “Рівненський обласний центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони здоров’я України”, РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”.  

Рівненський обласний центр з гідрометеорології проводить спостереження за станом 
гідрометеорологічних умов та явищ, в тому числі стихійних, атмосферного повітря, 
атмосферних випадінь (радіологічні спостереження), поверхневих вод річки Устя 
(гідрохімічні спостереження). 

Предметом діяльності ДУ “Рівненський обласний центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони здоров’я України” є проведення лабораторно-
інструментальних досліджень атмосферного повітря в населених пунктах та зонах 
розміщення промислових об’єктів; води поверхневих водойм, місць масового відпочинку 
населення, питної води джерел та мереж централізованого та децентралізованого 
водопостачання населених пунктів. За інформацією установи дослідження проводяться за 
заявами юридичних та фізичних осіб. 

РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” проводить лабораторні дослідження питної води 
централізованих мереж водопостачання (вміст забруднювальних речовин); поверхневих 
вод вище і нижче скидів очисних споруд підприємства і його Квасилівської дільниці 
(гідрохімічні визначення); стічних вод з очисних споруд підприємства і його дільниць 
(гідрохімічні визначення). Контроль якості стічних вод проводиться відомчою лабораторією 
підприємства. 
21.1. Атмосферне повітря 

У 2020 році за даними Головного управління статистики у Рівненській області в 
атмосферне повітря міста Рівного надійшло 3,756 тис. т забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел викидів, що на 9,2 % менше, ніж у попередньому звітному періоді. 
Кількість підприємств з стаціонарними джерелами викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, що розташовані в межах міста Рівного на кінець 2020 року і 
перебувають на обліку в територіальних органах Держстату, становить 52.  

84,5 % від загального обсягу викидів стаціонарними джерелами забруднення 
атмосферного повітря становлять викиди ПрАТ “Рівнеазот”, яке розташоване за межами 
обласного центру (на землях Рівненського району, Городоцька ОТГ) на відстані 12 – 15 км. 
Вплив викидів ПрАТ “Рівнеазот” на місто Рівне не встановлений. Зміна обсягів забруднення 
атмосферного повітря стаціонарними джерелами у місті Рівному за останні три роки має 
хвилеподібний характер. 

Автомобільний транспорт є основним пересувним джерелом забруднення 
атмосферного повітря, що підтверджено статистичними даними за 2000, 2005, 2010, 2015 
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роки. Однак, з 2016 року через зміну форми статистичної звітності 2 ТП “Повітря”, дані щодо 
викидів від пересувних джерел забруднення атмосферного повітря в органах Держстату 
відсутні. 

 
На кінець 2020 року на обліку в територіальних органах Держстату перебуває одне 

підприємство (КП “Рівнерайкомуненергія”) із стаціонарними джерелами викидів, яке 
розташоване в межах селища Квасилів, і є основним забруднювачем атмосферного 
повітря. У 2020 році спостерігається незначне збільшення обсягів викидів 
КП “Рівнерайкомуненергія” забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю на 3 % порівняно з 
минулим роком. 

Таблиця 56. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 
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Графік 31. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. Рівного

викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами
викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

 
2018 2019 2020 

смт 
Квасилів м. Рівне смт 

Квасилів м. Рівне смт  
Квасилів м. Рівне 

Підприємства, що 
мають викиди 
забруднюючих 
речовин у 
атмосферне повітря, 
од. 

1 55 1 56 1 52 

Викиди забруднюючих 
речовин у 
атмосферне повітря 
стаціонарними 

12,537 2 609 9,771 4 136 10,1 3 756,6 
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Таблиця 57. Основні забруднювачі атмосферного повітря за обсягами викидів забруднюючих речовин 
та діоксиду вуглецю у 2020 році  

джерелами 
забруднення, т 
у тому числі       
− діоксид сірки – 105 – 79 0,1 69,3 
− діоксид азоту 6,893 359 5,565 734 5,8 810,7 
− оксид азоту 0,051 768 0,036 1 409 0,0 1 203,5 
− оксид вуглецю 4,100 214 3,049 388 3,0 417,8 
− метан 0,106 345 0,083 412 0,1 218,0 
− аміак – 84 – 222 – 207,4 
− речовини у 
вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

0,781 659 0,595 815 0,6 788,7 

− неметанові легкі 
органічні сполуки 

– 57 – 58 0,5 37,0 

Крім того, викиди 
діоксиду вуглецю 
стаціонарними 
джерелами 
забруднення, т 

4 205,173 192 100 3 153,708 839 500 3 200,0 987 700 

Викиди забруднюючих 
речовин у 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами 
забруднення у 
розрахунку 

      

− на одного 
жителя, кг 

1,523 10,6 1,193 16,8 1,2 15,3 

− на 1 км2 

території, т 
– 45,0 – 71,3 – 64,8 

 Обсяги викидів 
забруднюючих речовин СО2 
тонн % до 2019 тонн % до 2019 

ПрАТ “Рівнеазот” 3 173,652 97,0 866 509,982 122,7 
ТзОВ “Оператор газотранспортної 
системи України” Рівненське ЛВУМГ 210,076 51,9 292,035 82,4 

ТзОВ “Рівнетеплоенерго” 118,419 94,1 98 443,522 94,4 
ТДВ “Рівненський домобудівний 
комбінат” 71,864 86,0 2 373,665 85,6 

ПП “Тепло-Енергія” 27,687 44,9 3 262,85 47,9 
ТзОВ “Енергозбереження Рівне” 16,622 74,2 3 862,909 78,3 
КП “Рівнерайкомуненергія” 
Рівненської районної ради 
(смт Квасилів) 

10,055 102,9 3 248,681 103,0 
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Рівненський обласний центр з гідрометеорології проводить спостереження за станом 
атмосферного повітря у місті Рівному на трьох стаціонарних постах, які розташовані у 
частинах міста з інтенсивним рухом транспорту. В атмосферному повітрі визначаються: 
завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, 
сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід і важкі 
метали (кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк), загалом 20 
забруднювальних домішок. 

За інформацією Рівненського міського центру з гідрометеорології за останні 5 років 
спостерігається тенденція до зменшення середньорічних концентрацій пилу, діоксиду 
азоту, фтористого водню та без суттєвих змін залишаються середньорічні концентрації 
фенолу і формальдегіду.  

 
Достовірною мірою екологічної якості повітря може стати комплексний індекс 

забруднення атмосфери (КІЗА), що враховує одразу декілька різних забруднювачів з 
різними значеннями одиночних ІЗА. Критерії оцінювання ІЗА: ІЗА < 5 – низький рівень; 
5 < IЗА < 7 – підвищений; 7 < IЗА < 14 – високий; IЗА > 14 – дуже високий. 

Таблиця 58. Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря міста Рівного 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ІЗА по 
м. Рівне 7,05 11,45 14,3 10,9 8,6 7,4 6,7 6,5 7,66 6,25 7,2 5,7 
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Графік 32. Забруднення атмосферного повітря у м. Рівному (середньорічні 
концентрації у кратностях ГДК по окремих забруднювальних домішках)

пил загальний діоксид азоту оксид азоту
фенол фтористий водень формальдегід
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ІЗА по 
Україні 8,1 8,2 8,7 8,0 7,6 7,1 7,7 7,1 7,2 7,6 8,2 7,0 

За останні 5 років екстремально високих рівнів забруднення атмосферного повітря 
не спостерігалось, однак рівень забруднення атмосфери в зазначений період оцінювався 
як підвищений та високий. У 2020 році порівняно з усіма попередніми звітними періодами 
ситуація покращилась, ІЗА дещо знизився і оцінюється як підвищений. 
21.2. Водні ресурси 

У гідрологічному відношенні територія Рівненської міської територіальної громади 
знаходиться в басейні річки Прип’ять. На північній та східній околиці смт Квасилова та через 
всю територію міста Рівного у напрямку з півдня на північ, не перетинаючи адміністративних 
меж Рівненської області, протікає річка Устя та її притоки – річка Безодня і Устя (струмок). 
Водні запаси річки Устя поповнюються 28-ма струмками, сумарна довжина яких становить 
114 км. Загальна довжина річки – 65,7 км, площа водозбору – 755 км2. 

Басівкутське водосховище є русловим водосховищем річки Устя, знаходиться у 
південній частині міста Рівного. Має витягнуту форму, протяжністю 3 556 м, і фактично 
використовується як рекреаційний водний об’єкт. Загальна площа водного дзеркала при 
НПР становить 104 га, максимальна ширина – 463 м, середня ширина – 80 м. Ділянки з 
глибинами від 3,5 до 4 м займають 0,5 % площі водного об’єкта, 74,5 % – глибини від 1,5 до 
3,5 м, 25 % – мілководдя з глибинами до 1,5 м. Відмітка нормального підпірного рівня (НПР) 
– 184,1 м. Об’єм води при НПР складає 1 926 тис. м3. Для зарегулювання та підтримання 
рівня об’єму води, в складі водосховища функціонують гребля та русловий шлюз-регулятор. 

Річка Устя є найбільш забрудненою річкою в Рівненській області згідно досліджень 
впродовж останніх 30 років. Прогресуюче антропогенне навантаження, зокрема, скиди 
підприємств і міських очисних споруд, поверхневі стоки, що потрапляють до русла 
безпосередньо у водний об’єкт або через зливові системи з територій смт Квасилова, міст 
Здолбунова та Рівного, є основними причинами погіршення якості води в річці. 

Державний облік водокористування на території Рівненської міської територіальної 
громади ведеться Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області для 
систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та 
забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про 
діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність. 

Таблиця 59. Основні показники водопостачання і водовідведення 
 2018 2019 2020 

смт 
Квасилів м. Рівне смт 

Квасилів м. Рівне смт 
Квасилів м. Рівне 

Забрано води з природних водних 
об’єктів – усього, млн м3 / рік 0,45 11,9 0,372 15,3 0,374 15,922 

Використано свіжої води, 
млн м3 / рік, у тому числі 0,308 18,1 0,266 18,19 0,269 19,485 

− на побутово-питні потреби 0,271 9,9 0,221 8,018 0,245 8,351 
− на виробництво 0,037 8,2 0,045 9,22 0,024 10,377 

Загальне водовідведення, 
млн м3 / рік 1,043 20,5 0,989 19,67 0,853 19,789 
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Скинуто у поверхневі водні 
об’єкти, млн м3 / рік, у тому числі 1,043 20,5 0,989 19,67 0,852 19,786 

− забруднених зворотних вод – – – 0,014 0,852 7,54 
− нормативно-очищених 1,043 20,5 0,989 18,5 – 11,1 

Обсяг оборотного та повторно-
послідовного водопостачання, 
млн м3 / рік 

– 64,2 – 238,1 – 274,2 

Потужність очисних споруд, 
млн м3 / рік 3,65 72,9 3,65 72,9 3,65 72,0 

Таблиця 60. Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами  
у поверхневі водні об’єкти  

 2018 2019 2020 
Обсяг 

скидання 
зворотних 

вод, 
млн м3 

Обсяг 
забруд-
нюючих 
речовин, 
тис. т 

Обсяг 
скидання 

зворотних 
вод, 

млн м3 

Обсяг 
забруд-
нюючих 
речовин, 
тис. т 

Обсяг 
скидання 

зворотних 
вод, 

млн м3 

Обсяг 
забруд-
нюючих 
речовин, 
тис. т 

РОВКП 
ВКГ “Рівнеоблводоканал”  
(м. Рівне) 

8,12781 1,421898 8,02736 1,4389318 7,523 1,8991979 

ТОВ “Метро Кеш Енд Кері 
Україна” 0,0078 0,000834 0,0094 0,0010586 0,0116 0,0011011 

ТОВ “Торгівельний центр 
“Великий скіф” 0,0035 0,0006003 0,0034 0,00058359 звіт не 

зданий 
звіт не 
зданий 

ТОВ “Епіцентр К” 0,0026 0,001079109 0,0032 0,001599962 0,004 0,0003014 
ТДВ “Рівненський завод 
будівельних матеріалів” 0,0013 0,0000002 0,0012 0,0001002 …1 …1 

Комунальне “Рівненське ШЕУ 
автомобільних доріг” 1,0039 0,1380485 1,0039 0,1323118 1,0039 0,0247178 

Філія “БМЕС” 
АТ “Укрзалізниця” ВСП 
“Рівненсько-Тернопільське 
територіальне управління” 
станція Рівне 

0,0005 0,0005016 0,0005 0,0002017 0,0004 0,0001012 

ПрАТ “Рівненська фабрика 
нетканих матеріалів” 

звіт не 
зданий – 0,0074 дані відсутні 0,0046 0,0004003 

ПрАТ “Рівнеазот” 11,277 8,0009537 10,5679 7,3550222 11,2324 2,328894 
РОВКП 
ВКГ “Рівнеоблводоканал” 
(смт Квасилів) 

1,04281 0,194 0,98899 0,165 0,852 0,154 

1 у 2020 році підприємство не працювало 

21.3. Відходи 
У 2020 році в місті Рівному утворилось разом з відходами, одержаними зі сторони, 

245,51 тис. т відходів I–ІV класів небезпеки, з них утилізовано (перероблено) – 5,1 тис. т, 
спалено – 0,149 тис. т. Основними місцями утворення відходів в місті є промислові 
підприємства та житлова забудова.  

Понад 99 % загального обсягу утворених відходів становлять відходи ІV класу 
небезпеки. Переважно за рахунок відходів ІV класу небезпеки динаміка утворення та 
накопичення відходів у місті Рівному за останні три роки має тенденцію до зростання. 
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Небезпечні відходи І класу на промислових підприємствах не накопичуються, а по мірі 
утворення передаються на спеціалізовані підприємства для утилізації. 

 
Таблиця 61. Основні показники утворення та поводження з відходами I – ІV класів небезпеки  

 

Харчові відходи
29.1%

Папір та картон
6.9%

Полімери
6.9%

Скло
13.1%Чорні метали

0.4%
Кольорові метали

0.2%

Текстиль
4.5%

Дерево
1.6%

Небезпечні відходи
0.1%

Кістки, шкіра, гума
1.7%

Упаковка 
комбінована

0.9%

Залишок твердих 
побутових відходів 

після вилучення 
компонентів

34.6%

Графік 33. Морфологічний склад твердих побутових відходів у 
контейнерах житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою у 

м. Рівному в осінній період (2014 р.)

 
2018 2019 2020 

смт 
Квасилів м. Рівне смт 

Квасилів м. Рівне смт 
Квасилів м. Рівне 

Утворено – усього, т 6 657,461 92 162,4 7 335,721 109 190 3 402 106 382 
І класу небезпеки 0,023 29 0,065 27 0 23 
ІІ класу небезпеки 0,199 41 0,377 36 0 37 
ІІІ класу небезпеки 9,781 28 13,199 10 20 42 
ІV класу небезпеки 6 647,458 92 064 7 322,080 109 117 3 382 1 106 280 

Зібрано, отримано зі сторони 3 155,544 139 002,7 2 435,364 151 205 – 139 128 
Утилізовано – 6 269,5 – 7 287 0 5 133 
Спалено 2 244,846 123,9 1 843,200 149 1 531 370 
Передано на сторону 5 140,391 43 735,7 5 929,057 23 022 1871 18 802 
Видалено у спеціально 
відведені місця чи об’єкти – 114 944 – 144 677 – – 

Накопичено протягом 
експлуатації у місцях 
видалення відходів на кінець 
року, тис. т 

– 22 557,4 – 22 694,8 – 22 828,3 

І класу небезпеки – – – – – – 
ІІ класу небезпеки – 1,257 – 1,270 – 1,3 
ІІІ класу небезпеки – 14,828 – 14,828 – 14,8 
ІV класу небезпеки – 22 541,329 – 22 678,711 – 22 812,2 
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1 у 2020 році ТОВ “Морган Феніче” зменшило обсяги утворення відходів; Квасилівське колективне підприємство “Житловик-
1” у статистичній звітності № 1-відходи (річна) відображено 0,0. 

Таблиця 62. Кількісні та якісні показники довкілля (станом на 01.01.2021) 

 смт Квасилів м. Рівне 
Географічне розташування лісостепова зона України на Волинській височині в 

південно-західній частині Рівненської області 
Рельєф Волинська височина в межах Волино-Подільської плити 
Ґрунти чорноземи типові 

слабогумусні 
легкосуглинкові та заплавні 
лучні середньо суглинкові 
ґрунти 

лучні чорноземи або 
чорноземи неглибокі мало 
гумусні карбонатні 

Положення в системі фізико-
географічного та геоботанічного 
районування 

Варковицько-Рівненський геоботанічний район 
дубово-грабових та дубових лісів і фрагменти лучних 
степів Луцько-Рівненського (Волинського лесового) 
геоботанічного округу дубово-грабових та дубових лісів 
Поліської підпровінції Східноєвропейської провінції 
Європейської широколистяної геоботанічної області.  

Клімат помірно-континентальний 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Гідрографічна мережа, од.  
− річка 1 1 
− водосховище – 1 
− інші водні об’єкти  – 3 1 

Загальна площа земельного фонду, га 446 5 824 
Ліси та інші лісовкриті площі (в тому числі 
чагарники), га 

13,7 85,3 

Об’єкти природно-заповідного фонду, од. – 3 
Парки, од. – 11 
Сквери, од. 3 18 

ДЖЕРЕЛА РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Екологічно-небезпечні об’єкти, од. – 1 
Потенційно-небезпечні об’єкти, од. 7 112 
Підприємства, які справляють або можуть 
справити шкідливий вплив на стан 
атмосферного повітря (взяті на державний 
облік), од. 

1 52 

Підприємства-водокористувачі, що 
здійснюють скид зворотних вод у 
поверхневі водні об’єкти, од. 

1 7 

Місця видалення відходів, од. 1 10 
Житлово-комунальне господарство   
− водозабори, од. – 3 
− артезіанські свердловини, од. – 52 
− насосні станції ІІ та ІІІ підйомів, од. – 5 
− станції знезалізнення води, од. – 1 
− резервуари чистої води, од. – 12 
− загальна протяжність водопровідних 
мереж, км 

14,436 495,397 
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1 штучні озера Гідропарку та парку Молоді (Лебединка) 

21.4. Екологічний стан території 
Населені пункти Рівненської міської територіальної громади не є унікальними з точки 

зору стану екології, і як усі міста України потерпають від неналежної якості атмосферного 
повітря, стану води в водоймах, кількості і стану зелених насаджень, поводження з 
побутовими відходами та безпритульними тваринами. 

Пріоритетними завданнями у галузі охорони навколишнього природного середовища 
у Рівненській міській територіальній громаді є: зниження рівня забрудненості атмосферного 
повітря, рівень якого за комплексним індексом забруднення атмосфери (ІЗА) оцінюється як 
підвищений та високий; відновлення, підтримання сприятливого гідрологічного режиму і 
санітарно-екологічного стану річки Усті та Басівкутського водосховища, повернення їх 
рекреаційної привабливості для мешканців громади; ліквідація підтоплень міських 
територій; запровадження сучасних екологічно безпечних технології поводження з 
твердими побутовими відходами; збереження природно-заповідного фонду; розвиток 
системи комплексного озеленення міських територій; екологічна освіта. 

Критеріями їх досягнення є: 
• залучення бюджетних коштів усіх рівнів (у тому числі коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Рівненської міської територіальної громади) на 
реалізацію природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем громади; 

− загальна протяжність каналізаційних 
мереж, км 

6,259 271,019 

− каналізаційні насосні станції, од. – 24 
− потужність каналізаційних очисних 
споруд повної біологічної очистки, 
м3 / добу 

10 000 25 000 

ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 
Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами на 1 жителя, кг 

  

КІЗА (комплексний індекс забруднення 
атмосферного повітря) 

– 5,7, підвищений 

Точки спостереження, од.   
− атмосферне повітря – 3 
− поверхневі води 2 2 
− підземні води – 24 
− джерела скидів зворотних вод у 
поверхневі води 

1 1 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Програми екологічного спрямування, од. – 6 
Обсяг надходжень до фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
(ФОНПС), тис. грн 

20,5 380,9 

План використання коштів ФОНПС, 
тис. грн 

– 1 277,0 

Факт використання коштів ФОНПС, 
тис. грн 

– 1 051,1 
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• залучення великомістких автобусів на маршрути міського пасажирського 
транспорту, оновлення тролейбусного парку, будівництво автовокзалу в районі Луцького 
кільця; 

• реалізація заходів Програми розчищення і впорядкування малих річок та охорони 
підземних вод від забруднення на 2020 – 2025 роки; 

• покращення збору відходів, впровадження системи комплексного управління 
твердими побутовими відходами, яка забезпечить як ефективний збір, транспортування та 
утилізацію сміття, так і виробництво енергії з відходів; 

• виконання робіт, спрямованих на збереження і утримання в належному стані 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Рівненський 
парк ім. Т. Г. Шевченка” в місті Рівному; 

• облаштування зелених громадських просторів на території громади, реалізація 
заходів Програми розвитку та збереження зелених насаджень міста Рівного на 2019 – 2023 
роки; 

• підвищення екологічної культури та екологічної свідомості населення. 
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22. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Пріоритетними завданнями забезпечення захисту населення і територій, 
ефективного функціонування Рівненської міської територіальної громади, є її безпека. З 
цією метою діють програми, які спрямовані на забезпечення підвищення рівня громадської 
безпеки та громадського порядку. 

Комплексна програма заходів з організації роботи громадських формувань з охорони 
громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020 – 2024 роки 
(рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437), метою якої є забезпечення 
активної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі визначених пріоритетів, 
об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів державної влади, 
правоохоронних та контролюючих органів, громадськості в напрямку профілактики та 
протидії злочинності, корупції, порушенням публічної безпеки та іншим антисоціальним 
проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян. 

Програма “Безпечне місто Рівне” на 2020 – 2023 роки (рішення Рівненської міської 
ради від 19.03.2020 № 7378), контроль за виконанням якої здійснює Департамент 
муніципальної варти Рівненської міської 
ради. 

Метою Програми “Безпечне місто 
Рівне” на 2020 – 2023 роки (далі – Програма) 
є розвиток системи, створеної для 
підвищення рівня громадської безпеки та 
громадського порядку, забезпечення 
належного моніторингу ситуації на важливих 
об’єктах міста, об’єктах благоустрою та 
комунальної сфери, посилення безпеки 
дорожнього руху, запобігання злочинності, 
підвищення оперативності, якості та 
достовірності інформації, отриманої 
службами, які забезпечують безпеку міста, 
для відповідного швидкого реагування. 

На сьогодні в місті працює 92 камери 
відеоспостереження, з них 36 з функцією 
розпізнавання номерних знаків. Камери 
встановлені на виїздах та в’їздах у місто, основних перехрестях та місцях масового 
скупчення людей. Встановлене програмне забезпечення дозволяє здійснювати нагляд за 
територією м. Рівного в режимі “on-line”, перегляд відеозаписів, пошуку автомобілів за 
державними номерними знаками, відстеження автомобілів, їх маршрут руху (трекінг), а 
також інших функцій, що сприяють розкриттю злочинів, встановленню транспортних 
засобів, власники, яких причетні до вчинення злочинів, відстеження оперативної обстановки 
для оперативного реагування та забезпечення публічної безпеки і порядку на території 
м. Рівного.  
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23. ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ МІСТАМИ 

Для порівняння відібрані міста з чисельністю населення 200 – 300 тисяч осіб. Дані 
надані економічними службами виконавчих комітетів міських рад відповідних міст. 
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Графік 34. Середньорічна чисельність наявного населення у 2018 – 2020 роках  
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Графік 35. Обсяг реалізованої промислової продукції у 2018 – 2020 роках  

2018 2019 2020
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Графік 36. Обсяг експорту товарів у 2018 – 2020 роках  

2018 2019 2020
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Графік 37. Обсяг імпорту товарів у 2018 – 2020 роках  

2018 2019 2020
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Графік 38. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 
у 2018 – 2020 роках 

2018 2019 2020
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Графік 39. Доходи міського бюджету (з офіційними трансфератами) 
у 2018 – 2020 роках 

2018 2019 2020
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Графік 40. Видатки міського бюджету у 2018 – 2020 роках

2018 2019 2020
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Графік 41. Введення житла в експлуатацію у 2018 – 2020 роках

2018 2019 2020
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Графік 42. Чисельність зареєстрованих безробітних у 2018 – 2020 роках
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Графік 43. Середньооблікова кількість штатних працівників у 2018 – 2020 роках

2018 2019 2020
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