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ВСТУП 
 

1. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

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 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 Несвiцькому, 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.  

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. 

http://www.city-adm.rv.ua/ukr/gerald.htm
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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. 

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 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.  
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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 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 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 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 перехресті вулиць Драгоманова-Чорновола встановлений 

пам’ятний меморіальний знак загиблим етнічним українцям, які були виселені з 

території Польщі. 
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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 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.  

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. 
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2. МІСТА-ПАРТНЕРИ РІВНОГО 
Станом на 01.01.2019 м. Рівне має 11 міст-партнерів.  

 

1) Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща) 
Piotrków Trybunalski  (Poland) 
Площа: 67,26 км2 

Населення: 78 тис. 945 мешканців 

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 Пйотркова та Рівненського Фото 

Клубу «Простір фото»; 

-  участь учнів музичних шкіл Пйотркова та Рівного у «Партнерському музикуванні» 

в обох містах; 

-  співпраця між музичною школою ім. Падеревського із Пйотркова та Дитячою 

музичною школою №2 у Рівному; 

-  участь рівненських театралів у Фестивалі Аматорського театру для дорослих 

«Трибуна Театру»; 

- Участь Міжнародному мистецькому пленері в Пйотркові Трибунальському.  

 освіта:  

- співпраця між навчальними закладами обох міст. 

 туризм:  

- участь у Конференції партнерських міст «Туризм - шанс для розвитку міст» у 

Пйотркові. 

 спорт:  

- участь спортсменів з Рівного у щорічному Міжнародному «Бігу 

Трибунальському»; 

-  щорічна участь баскетбольних, волейбольних та гандбольних команд з Рівного та 

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

 спільна реалізація проекту «Дружній уряд - покращення контактів між органами 

місцевого самоврядування і мешканцями». 

 

2) Зволен (Словаччина)   

Zvolen (Slovak Republik) 

Площа: 98,73 км2 

Населення: 43 тис. мешканців  

Регіон: Банська-Бистриця 

Угода про партнерство підписана 16.07.1998 

 

 

 

Співробітництво: 

 культура:  

- обмін музичними та хореографічними колективами: хор «Верес», тріо «Срібна 

терція», Заслужений ансамбль танцю України «Полісянка», Зразковий дитячий 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 12 

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 Рівного неодноразово приїжджали на традиційне свято „Виступ на 

Пусти Град” до 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. 

 

3) Забже (Республіка Польща)  

Zabrze (Poland) 

Площа: 80,4 км2 

Населення: 185 тис. 752 мешканців   

Воєводство: Шльонське 

Угода про співпрацю підписана 25.01.2001 

 

 

 

 

Співробітництво: 

 медицина: 

- тривала співпраця між Сілезьким центром хвороб серця у Забже та кардіологічним 

відділенням Центральної міської лікарні 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 Рівного у Міжнародній виставці промислового туризму в 

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 Рівному та 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:  

- Участь у Міжнародній конференції «Тенденції у розвитку Управління людськими 

ресурсами»   
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4) Відін (Болгарія) 

Vidin (Bulgaria) 
Площа: 34 км2 

Населення: 48 тис мешканців                                                                                              

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. 

 

5) Сєвєродонецьк (Україна) 

Severodonetsk (Ukraine) 

Площа: 42,1 км2 

Населення: 107тис.167 мешканців 

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 фото клубами обох міст. 

 спорт: 

- участь волейбольних команд Рівного та Сєвєродонецька у Чемпіонаті України з 

волейболу серед жіночих команд суперліги. 

 

6) Люблін (Республіка Польща) 

Lublin (Poland) 

Площа: 147 км2 

Населення: 351 тис. мешканців 

Воєводство: Люблінське 

Угода про співпрацю підписана  01.10. 2013 

 

 

 

Співробітництво: 

 представники 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:  
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- участь баскетбольних, футбольних команд та груп плавців у Міжнародних 

змаганнях в обох містах. 

 

7) Радомщанський повіт (Республіка Польща) 

Powiat Radomszczański  (Poland) 

Площа: 1442,8 км2 

Населення: 119 тис мешканців 

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 Рівному. 

 

 освіта:  

- обмінні освітянські візити,в рамках  угоди про співпрацю, між ЗОШ №14 у 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.  

 

8) Князівство Монако  

The principality of Monaco 

Площа: 2,02 км2 

Населення: 38 тис. 400 мешканців 

Меморандум про співпрацю підписаний 16.05.2015 

 

 Марафон Київ – Монте-Карло   

 

 

 

     

9) Кобулеті  (Грузія) 

Kobuleti  (Georgia)  

Площа:  19,9 км2 

Населення:  19 тис. 700 мешканців 

Регіон: Аджарія 

Угода про партнерство підписана 19.04.2016 

 

 

 Фотовиставка «Грузія очима українських фотографів» 

 Міжнародний туристичний форум в м.Рівне 
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10) Гданськ  (Республіка Польща) 

Gdansk (Poland) 
Площа: 261,96 км2 

Населення: 460 тис мешканців 

Воєводство: Поморське 

Меморандум про співпрацю підписаний 20.05.2010 

 

Співробітництво: 

 економіка:  

- співпраця між бурштиновими підприємствами обох міст. 

 

11) Оберфіхтах (Німеччина) 

Площа: 62,41 км2 

Населення: 4 948 мешканців  

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 р.)  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 Обермурасі для цієї гуманітарної місії).  

 

 гуманітарна допомога: 

- - щорічна гуманітарна допомога медичним та соціальним закладам міста Рівне та 

області. 
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3. ГЕРБ МІСТА 
 

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. 

У XV столітті 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 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. 
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27 березня 1969р. 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 було написано назву міста. 

Рішенням міської ради від 26 грудня 1990 року № 58 був затверджений новий герб 

міста, в основу якого було 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. 
 

 

4. ПРАПОР МІСТА 
 

 Прапор міста є одним з символів місцевого самоврядування. Прапор 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 № 

251-р від 17.03.1993. 

 

 

5. ЛОГОТИП  МІСТА 

 
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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6. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВНЕНСЬКУ ОБЛАСТЬ 
 

Обласний центр   м. Рівне 

Територія1    20,1 тис.км.2 

Чисельність наявного  

населення2 станом на 01.01.2019 1157,3 тис. осіб 

Щільність населення  

на 1 кв. км     58 осіб 

 

Адміністративно-територіальний  

устрій3 станом на 01.01.2019:  

 

Загальна кількість районів  16 

Загальна кількість міст   11 

в тому числі: 

- обласного підпорядкування  4 

- міст районного значення   7 

- селищ міського типу  16 

- сільських рад                                  245 

- населених пунктів   1026 

     в т. ч.: - міських     27 

    - сільських     999 

 
 

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. 
 

 

Рівненська область утворена 4 грудня 1939 року. 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 Дубровицького, Прикладниках Зарічненського 

районів.  

Статус міст обласного значення мають міста Дубно, Вараш, Острог і Рівне.  

Назва районів області: Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, 

Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Костопільський, 

Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський, Сарненський. 
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7. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ, КЛІМАТ, ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

МІСТА 
 

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' пн.ш., 26°15' сх.д.  

Площа міста – 58,0 км2. Чисельність населення міста станом на 01.01.2019  

складає – 246,5 тис. чол. наявного населення, або 21,3 відсотків населення області. Середня 

щільність населення – 4251 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.  

Рівне розташоване за 158 км до кордону з Європейським союзом та 320 км до столиці 

України – м. Києва. Відстань від міста Рівне до міста Варшава становить 474 км, Будапешта - 

794 км, Праги - 1076 км, Берліна - 1131 км.  
 

 
 

Мал. 1 Географічне розташування 
 

Розташування його в межах поліської та лісостепової зон обумовлює різноманіття 

природного середовища, історичної спадщини, видів і напрямків виробничої діяльності.  

Місто перетинає річка Устя - ліва притока річки Горинь. В м. Рівне знаходиться  

146 артезіанських свердловин, з яких проводиться забір прісної підземної води.  

 Переважні відмітки міста – 187-220 м (мінімальна відмітка – 180 м, максимальна – 

235м). 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 
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суглинки, супіски щільні і лесовидні, глина, піски, торф четвертинного віку. Потужність 

четвертинних відкладень – 130 м. 

 Ґрунтові води зустрічаються на глибині 14 м. Високе стояння ґрунтових вод характерне 

лише для пойми річки Устя. 

 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. 

 Корисні копалини міста і Рівненського адміністративного району представлені 

карбонатними породами (крейда), цегельно-череп’яною сировиною (суглинки, глина), 

торфом. 
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8. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТА 
 

8.1 Особливості заселення території 
 

 

Станом на 01.01.2019 в м. Рівне, за оцінкою, проживало 246,5 тисяч осіб наявного 

населення. 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області за 2018 рік в м.Рівне 

чисельність населення зменшилося на 39 осіб. Зменшення чисельності населення міста 

відбулося за рахунок міграційного скорочення, яке склало 200 осіб, тоді як природний приріст 

становив 161  особу. Порівняно з 2017 роком обсяг природного приросту зменшився на 95 

осіб. Природний рух населення у 2018 році характеризувався незначним зменшенням 

народжуваності та незначним збільшенням смертності порівняно з 2017 роком. 

На зміну чисельності населення міста впливають і міграційні процеси, від’ємне сальдо 

яких спостерігалося впродовж останніх років. Протягом 2018 року у м. Рівному спостерігалася 

помітна міграція населення по всіх потоках. Загальна рухливість характеризується 

здебільшого виїздом громадян, про що свідчить від’ємне сальдо.  

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року основне населення міста 

(91,2 %) - українці. Окрім українців в Рівному мешкають росіяни – 6,8%, білоруси – 0,6%, 

поляки – 0,3%, євреї, азербайджанці, вірмени, чехи, німці, татари, представники інших 

національностей.  

 

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 % 

 

8.2 Економічний профіль 
 

Провідною галуззю в економіці міста є промисловість. За 2018 рік підприємствами 

міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10 384,6 млн.грн., або 27,6 % від 

показника в цілому по Рівненській області. 

Промисловість міста Рівного поділяється на добувну промисловість; переробну 

промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

Ключовими галузями переробної промисловості міста 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 
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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 міста 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 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. Значні поклади бурштину на території області та 

висококваліфікована робоча сила є передумовою для вдалого залучення інвестицій.  

 

8.3 Людські ресурси та ринок праці 
 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на статистично великих і 

середніх підприємствах (без малих підприємств) на кінець 2018 року  становила 63,3 тис. чол.  

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі 

зайнятості, на кінець грудня 2018 року становила 2 283 особи. Серед незайнятих громадян, які 

перебували на обліку в центрі зайнятості 64 % складали жінки, 40,3 % – молодь у віці до 35 

років.  

Кількість актуальних вакансій станом на 01.01.2019 становила 277 одиниць, що на 31 

вакансію менше в порівнянні з відповідною датою 2018 року.  

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції здійснює Рівненський міський центр зайнятості населення.  

Рівненський 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 
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послугами протягом січня-грудня 2018 року охоплено 20 345 осіб, яким надано 41 470 послуг, 

в т.ч. 6 067 безробітних осіб, яким надано 24 023 послуг. 

 

 

8.4 Екологічний стан території 

 

Негативний вплив на навколишнє середовище мають викиди шкідливих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 

щорічно становлять 2,6 – 2,8 тис. тонн, з яких половини – викиди підприємства ПрАТ 

“Рівнеазот”, розташованого за межами обласного центру (на землях Рівненського району) на 

відстані 12-15 км. Вплив викидів ПрАТ ”Рівнеазот” на місто не встановлений. 

Основним джерелом забруднення повітря в Рівному є пересувні джерела, тобто 

автотранспорт, викиди від якого майже в 3 р. більші, ніж від стаціонарних.  

Природоохоронна діяльність в місті здійснюється в рамках Програми соціально-

економічного розвитку міста Рівного на 2015-2019 роки. Основні пріоритетні завдання у сфері 

екології та охорони навколишнього природного середовища в місті: 

- забезпечення екологічної безпеки та екологічної рівноваги в місті Рівному; 

- покращення санітарного та екологічного стану річок Устя, Безодня, струмків Тинівка, 

Боярчик, Басівкутського водосховища; 

- охорона атмосферного повітря, зниження шумового навантаження  та зменшення 

викидів СО2 в місті; 

- збереження природно-заповідного фонду; 

- екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами; 

- екологічна освіта. 

Критеріями їх досягнення є: 

- залучення коштів бюджетів всіх рівнів (в тому числі коштів міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища) на реалізацію природоохоронних заходів для 

вирішення екологічних проблем міста; 

- реалізація заходів Програми розчищення та впорядкування малих річок та охорони 

підземних вод від забруднення на 2015-2020 роки; 

- залучення великомістких автобусів на маршрути міського пасажирського транспорту, 

будівництво нового автовокзалу в районі Луцького кільця; 

- впровадження схеми санітарної очистки міста; 

- виконання робіт спрямованих на збереження і утримання в належному стані парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Рівненський парк імені 

Тараса Шевченка» в місті Рівному; 

- реалізація заходів утримання та розвитку територій природно-заповідного фонду 

України, як об’єктів загальнодержавного значення; 

- підвищення екологічної свідомості мешканців міста. 

- здійснення заходів в басейні річки Устя на проміжку від річки Горинь до смт Квасилів 

з метою покращання соціально-екологічної ситуації; 

- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річки Устя в місті Рівному. 
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8.5 Ресурси енергопостачання 

 

Енергопостачання міста Рівного здійснюють наступні підприємства:  

ПАТ «Рівнегаз» – природний газ, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» – водопостачання та 

водовідведення, ПрАТ «Рівнеобленерго» – електрична енергія, ПрАТ «Еско-Рівне», ТОВ 

«Рівнетеплоенерго» – теплова енергія. 

 

 

8.5.1 Електропостачання міста 
 

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 400 тисяч побутових споживачів (населення) та понад 

14 тисяч юридичних осіб (фізичні особи підприємці, установи, організації та підприємства). 

Сьогодні до складу ПрАТ «Рівнеобленерго» входять 16 районів електричних мереж (РЕМ). 

Електропостачання м. Рівне здійснюється Рівненським міським районом електричних мереж 

ПрАТ «Рівнеобленерго». 

Станом на 01.01.2019 в м. Рівне нараховується понад 86,5 тисяч побутових споживачів 

(населення) та понад 3,5 тисяч юридичних осіб (фізичні особи підприємці, установи, 

організації та підприємства). Електропостачання в місті Рівному здійснюється за допомогою 

повітряних ліній (ПЛ) напругою 10 кВ протяжністю 58,345 км, повітряних ліній (ПЛ) 

напругою 0,4 кВ – 300,429 км, кабельних ліній (КЛ) напругою 10 кВ – 386,124 км, кабельних 

ліній (КЛ) напругою 0,4 кВ – 275,682 км, трансформаторних підстанцій (ТП) напругою 10/04 

кВ - 372 одиниць. 
 

 

8.5.2 Газопостачання міста  

Газопостачання міста Рівного здійснюється від двох газорозподільних станцій, від яких 

газ до споживачів надходить через 37 газорегуляторних пункти (далі ГРП) та 174 шафових 

газорегуляторних пункти (далі ШРП) по газопроводах відповідно високого, середнього та 

низького тиску. 

На кінець 2018 року загальна протяжність газових мереж по м. Рівне становила  

663,8 км., в тому числі: 

- газопроводи високого тиску ІІ категорії від 0,3 до 0,6 МПа – 64,9 км.; 

- газопроводи середнього тиску від 0,005 до 0,3 МПа – 123,89 км.; 

- газопроводи низького тиску до 0,005 МПа – 275,02 км.; 

- дворові вводи – 258,9 км. 

З метою забезпечення безперебійної роботи систем газопостачання м. Рівного, 

підвищення їх експлуатаційних характеристик на кінець 2018 року проведені ремонтні роботи 

по заміні 3 ГРП, 2 ШРП, 2 установок катодного захисту та 0,51 км. газопроводу, а також в 

2019 році заплановано замінити 2 ГРП, 2 ШРП, 7 установок катодного захисту. 

Продовжуються роботи по підвищенню технічного оснащення виробничо-

експлуатаційних служб та впровадженню досягнень науково-технічного прогресу. Зокрема 

при переоснащенні газорозподільних систем використовуються сучасні та надійні матеріали 

та газорегулююче обладнання. Також при проведенні технічного огляду та обстеження 
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газорозподільних систем використовуються сучасні прилади пошуку трас газопроводів, місць 

пошкоджень ізоляції та витоків газу. 

8.5.3 Водопостачання та водовідведення міста 
 

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  Рівне 

знаходяться 3 водозабори, загальною потужністю 40 тис.м3/добу до складу яких входить 52 

артсвердловини. Крім того, в м. Рівне 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. Рівне, крім 

того на водозабірних майданчиках «Горбаків» та «Новомильськ» розташовані по одній 

насосній станції ІІ-го підйому. 

Кількість станцій знезалізнення води в м. Рівне – 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. Рівне – 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 483,2 км,з них  протяжність замортизованих та аварійних 

водопровідних мереж складає 91,2 км. У місті налічується 37 водорозбірних колонок та 856 

пожежних гідрантів. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж міста, які перебувають на балансі РОВКП 

ВКГ «Рівнеоблводоканал» – 257,4 км,  із них напірні колектори – 67,01 км, протяжність 

замортизованих мереж – 82,7 км, 23 каналізаційних насосних станцій, потужністю 122,14 

тис.м3/добу. 

Загальний обсяг стоків міста Рівне 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 в 

кількості близькості 25-30 тис.м3/добу перекачується ГКНС на каналізаційні очисні споруди 

ПрАТ «Рівнеазот». 
 

8.5.4 Теплопостачання міста 
 

Теплопостачання міста Рівного здійснюють два підприємства: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» та Приватне акціонерне товариство «Еско-

Рівне». 

На сьогодні ТзОВ «Рівнетеплоенерго» здійснює виробничу діяльність на підставі 

отриманих ліцензій з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, 

виробництво та постачання  електричної енергії тощо. ТзОВ «Рівнетеплоенерго» експлуатує 

36 котелень, 76 центральних теплових пунктів, 49 індивідуальних теплових пунктів та 201,48 

км теплових мереж у двотрубному вимірі. Станом на 01.01.2019 встановлена потужність 

котелень становить 746,285 Гкал/год, підключене теплове навантаження – 244,66 Гкал/год, 

відсоток завантаження котелень – мінімальний 33%, максимальний 96%, середній 46%. 

Коефіцієнт корисної дії котлів мінімальний 70%, максимальний 92%, середній 84%. 

ПрАТ ”Еско-Рівне” надає послуги з теплопостачання бюджетним організаціям, 

госпрозрахунковим підприємствам та населенню. Зокрема, на балансі підприємства  

знаходиться 5 котелень, потужністю 9,194 мВт/год. Теплові мережі відсутні. 
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Таблиця 1     Енергоспоживання 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Електроенергія  

(тис.кВт.год.), 751 134,0 717 751,0 646 428,0 527 408,0 459 582,0 

у тому числі:           

- населення 140 510,0 143 462,0 149 878,0 118 129,0 145 847,0 

- інші споживачі 610 624,0 574 289,0 496 550,0 409 279,0 313 735,0 

Газ (тис. м3) 156 085,0 123 047,3 129 050,8 123 934,4 124 051,8 

Проектна потужність 

(протяжність газопроводів 

без дворових вводів, км) 386,0 392,1 396,5 404,9 463,8 

Реалізовано питної води  

(тис. м3) 11 337,5 10 024,0 9 810,5 9709,2, 11 521,6 

Проектна потужність 

водогону, тис.м. куб. на добу 

по м. Рівне 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Опалення (Гкал), 441 752,3 436 394,7 370 301,4 415 611,0 421 612,0 

у тому числі:           

- населення 345 862,7 349 668,3 279 787,1 311 197,0 319 277,0 

- підприємства 95 889,6 86 726,4 90 514,3 104 414,0 102 335,0 

 

8.6 Транспортне забезпечення 
 

Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення міста здійснюється 

електротранспортом, автомобільним, залізничним та повітряним видами транспорту. 

В 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 

2626x42 м, з покриттям із бетону, яка на сьогоднішній день знаходиться в найкращому 

технічному стані в західному регіоні України. 

Залізничні магістралі, на яких лежить місто: Київ-Варшава, Київ-Берлін, Львів-Мінськ, 

Ковель-Москва, Ковель-Одеса, Ковель-Новоолексіївка.  

Найкращі маршрути проїзду до міста Рівне: автотранспортом – Київ-Житомир-Рівне-

Дубно-Львів (E40), Рівне – Луцьк - Устилуг (М08) і Старокостянтинів – Рівне - Сарни - 

Житковичі (Білорусь) (М21). 
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9. НАСЕЛЕННЯ 

Таблиця 2   Функція населення (2018 рік) 

  
Площа, 

км2 

Населення 

наявне1, 

тис. осіб 

Населення  

до загального 

населення країни, % 

Щільність 

населення 

осіб/км2 

м. Рівне 582 0,0 246,5 0,6 

Рівненська область 200512 3,3 1157,3 2,7 

Україна 603549 100,0 42153,2 100,0 
 

1 На 01.01.2019. 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 у місті на кінець року, осіб1 

 

 
1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

м. Рівне 246500 248799 248054 249840 248307 247356 246574 246535 

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, осіб 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Народжені 2866 2107 2512 2941 2887 2653 2489 2418 

Померлі 1976 2223 2273 2175 2160 2283 2233 2257 

Природний приріст 

населення 
890 -116 239 766 727 370 256 161 

Прибулі 5700 5650 5960 5399 4462 1058 4077 6853 

Вибулі 6100 6350 6015 5907 6521 2379 5115 7053 

Механічний приріст 

(скорочення «-») 
-400 -700 -55 -508 –2059 –1321 –1038 –200 

Загальне збільшення 

(зменшення) 
490 -816 184 258 –1332 –951 –782 –39 

Ланцюговий індекс, % * 100,2 99,7 100,1 100,1 99,5 99,6 99,7 100,0 
 

Примітка: «Ланцюговий індекс» - це відсоток загальної чисельності населення у порівнянні з попереднім роком. 
 

Графік  1 Чисельність наявного населення у місті на кінець року, осіб  
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Графік  2 Природний рух населення, осіб 

Графік  3 Міграційний  рух населення, осіб 

 
Таблиця 5   Розподіл населення за віком1, осіб 

 

 2010 % 2015 % 2016
 

%
 

2017 % 2018 % 

Чоловіки 0-19 

років 
27718 11,2 26863 11,0 26272 10,8 26112 10,7 26049 10,7 

Жінки 0-19 років 28000 11,4 26472 10,8 25626 10,5 25235 10,4 26131 10,7 

Чоловіки і жінки 

0-19 років, разом: 
55718 22,6 53335 21,8 51898 21,3 51347 21,1 52180 21,5 

Чоловіки 20-39 

років 
41515 16,8 40070 16,4 39761 16,3 39190 16,1 38251 15,7 

Жінки 20-39 років 45084 18,3 42462 17,3 42179 17,3 41630 17,1 41071 16,9 

Чоловіки і жінки 

20-39 років, 

разом: 

86599 35,1 82532 33,7 81940 33,6 80820 33,2 79322 32,6 

Чоловіки 40-59 

років 
30429 12,3 30420 12,4 30379 12,5 30181 12,4 29801 12,3 
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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.  
 

Примітка: «Віковий індекс» - це відношення чисельності населення у віці понад 60 років до чисельності 

населення у віці до 19 років включно. 

 

Графік  4 Розподіл населення за віком, % 

 
Графік  5 Розподіл населення за статтю, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жінки 40-59 років 39027 15,8 37905 15,5 37621 15,4 37276 15,3 36742 15,1 

Чоловіки і жінки 

40-59 років, 

разом: 

69456 28,2 68325 27,9 68000 27,9 67457 27,7 66543 27,4 

Чоловіки 60 років 

і старші  
13067 5,3 15094 6,2 15552 6,4 16007 6,6 16504 6,8 

Жінки 60 років і 

старші  
21578 8,8 25599 10,4 26544 10,9 27521 11,3 28564 11,7 

Чоловіки і жінки 

60 років і старші,  

разом 

34645 14,1 40693 16,6 42096 17,3 43528 17,9 45068 18,5 

«Віковий індекс» 62,2 - 76,3 - 81,1 - 84,8 - 86,4 - 
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Таблиця 6   Рівні освіти серед населення 
(за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) 

 

 

 Абсолютний показник Структура, % 

Базова загальна середня 19827 9,8 

Повна загальна середня 89632 44,5 

Базова вища 1470 0,7 

Повна вища 44426 22,0 

Початкова вища 38199 18,9 

Незакінчена вища 1008 0,5 

Початкова загальна 5030 2,5 

Інші 2064 1,1 

Всього 201656 100 
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10. ЗАЙНЯТІСТЬ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

НАСЕЛЕННЯ 
 

10.1 Зайнятість 
 

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 7  Структура кількості зареєстрованих безробітних  
(за видами економічної діяльності) станом на 31 грудня 
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Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

23 0,8 25 1,1 20 0,9 26 1,1 

Промисловість 351 12,0 314 14,4 355 16,3 308 13,5 

Будівництво 95 3,2 57 2,6 95 4,4 59 2,6 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів  
596 20,3 405 18,5 459 21,0 532 23,3 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

106 3,6 75 3,4 101 4,6 90 4,0 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
63 2,1 27 1,2 60 2,7 50 2,2 

Інформація та телекомунікації 88 3,0 71 3,2 56 2,6 57 2,5 

Фінансова та страхова діяльність 221 7,5 149 6,8 125 5,7 82 3,6 

Операції з нерухомим майном 58 2,0 43 2,0 39 1,8 38 1,7 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
72 2,5 54 2,5 66 3,0 64 2,8 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

77 2,6 80 3,7 58 2,7 55 2,4 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне 

страхування 

285 9,7 370 16,9 262 12,0 215 9,4 

Освіта 104 3,5 93 4,2 84 3,9 89 3,9 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
73 2,5 60 2,7 53 2,4 69 3,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
36 1,2 29 1,3 26 1,2 28 1,2 
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Надання інших видів послуг 41 1,4 22 1,0 41 1,9 43 1,9 

Інші 1 650 22,1 318 14,5 281 12,9 478 20,9 

Разом 2939 100 2192 100 2181 100,0 2283 100,0 
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, ін. 

 

10.2 Заробітна плата 
 

Таблиця 8    Середньомісячна заробітна плата грн. 1 

 

 
2010 2015 2016 2017 2018 

2010/ 

2009 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Номінальні величини, грн. % росту 

м. Рівне 2019 3587 4377 6029 7233 119,3 117,1 122,0 137,7 120,0 

Рівненська 

область 
1960 3573 4364 6013 7469 124,3 117,8 122,1 137,8 124,2 

Україна 2239 4195 5183 7104 8865 120,0 120,5 123,6 137,1 124,8 
 

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 2018 році порівняно з 2017 роком зросла на 1 204 грн. або на 20,0% і 

становила 7 233 грн. 

За розміром заробітної плати Рівне посідає четверте місце в області після м. Вараша, 

Здолбунівського та Костопільського районів. Середня заробітна плата в місті Рівному є 

нижчою, ніж в середньому по Рівненській області та в середньому, ніж по Україні. 
 

 

Графік  6 Середньомісячна  заробітна плата, грн. 
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Таблиця 9   Середньомісячна заробітна плата за видами діяльності, грн.  

(по Рівненській області)1 

 

  

2015 2016 2017 2018 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Номінальні величини, 

грн. 

% росту 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 

господарство 
3788 5339 6486 8626 142,5 141,0 121,5 133,0 

Промисловість 4998 6307 7892 9972 114,4 126,2 125,1 126,4 

Будівництво 4301 4469 5142 6460 129,1 103,9 115,0 125,7 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 
засобів  

2653 3271 4479 5452 122,0 123,3 136,9 121,7 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

3500 4415 6027 7629 113,6 126,1 136,5 126,6 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1842 2121 3735 4163 122,0 115,1 176,1 111,4 

Інформація та телекомунікації 3326 4101 5927 6283 117,5 123,3 144,5 106,0 

Фінансова та страхова 

діяльність 
5055 6144 8247 10798 118,8 121,5 134,2 130,9 

Операції з нерухомим майном 3405 3559 4975 7067 149,5 104,5 139,8 142,0 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
3574 4064 5535 6953 151,9 113,7 136,2 125,6 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2318 3278 5034 7022 113,9 141,4 153,6 139,5 

Державне управління й 

оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 

3921 4854 7258 9924 118,4 123,8 149,5 136,7 

Освіта 3000 3444 5483 6527 114,6 114,8 159,2 119,0 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
2673 3066 4478 5205 118,3 114,7 146,1 116,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
2742 3234 4458 5367 109,6 117,9 137,8 120,4 

Надання інших видів послуг 2447 2376 3521 5599 108,5 97,1 148,2 159,0 

Середня 3573 4364 6013 7469 117,8 122,1 137,8 124,2 
 

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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Графік 7 Заробітна плата за видами діяльності, грн.  

(по Рівненській області) 
 

 

10.3 Безробіття 
 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Рівненському 

міському центрі зайнятості, на кінець грудня 2018 року становила 2 283 осіб, з них 1 818 осіб 

отримували допомогу по безробіттю, що становить 79,6%. З числа безробітних осіб, 

зареєстрованих на 01.01.2019, жінки складають 64,0 %, молодь у віці до 35 років – 40,3%.  

Кількість актуальних вакансій станом на 01.01.2019 становила 277 одиниць, що на 31 

вакансію менше в порівнянні з відповідною датою 2018 року.  

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції здійснює Рівненський міський центр зайнятості населення.  

Рівненський 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 протягом січня-грудня 2018 року охоплено 20 345 осіб, яким надано 41 470 послуг, 

в т.ч. 6 067 безробітних осіб, яким надано 24 023 послуг. 
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Таблиця 10  Чисельність зареєстрованих  безробітних на 31 грудня, осіб 
 

 
2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

м. Рівне 3348 3408 3412 2939 2192 2181 2283 
 

Таблиця 11  Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче 

місце (вакантну посаду), на 31 грудня, осіб 
 

2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

м. Рівне 4 7 11 19 10 7 8 

Рівненська область 25 19 20 24 16 12 9 
 

Протягом 2018 року за сприянням міського центру зайнятості на вільні та новостворені 

місця працевлаштовані за направленням 8 420 осіб (з них 4 116- жінок, 3 641 - молода особа 

віком до 35 років). З числа працевлаштованих, 6 819 осіб, які перебували на обліку в центрі 

зайнятості та не були зареєстровані як безробітні, 1 601 осіб - зареєстровані безробітні. 

Кількість осіб, забезпечених роботою за 2018 рік становить 8 662 особи. 
 

Таблиця 12  Зареєстровані безробітні за рівнем освіти 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Базова загальна 

середня 
40 1,2 26 0,9 14 0,6 7 0,3 15 0,7 

Повна загальна 

середня 
254 7,4 164 5,6 104 4,8 88 4,0 102 4,5 

Професійно-

технічна 
717 21,0 618 21,0 438 20,0 405 18,6 483 21,1 

Базова вища 754 22,1 652 22,2 424 19,3 421 19,3 431 18,9 

Повна вища 1647 48,3 1479 50,3 1212 55,3 1260 57,8 1252 54,8 
 

Графік 8 Структура безробітних за рівнем освіти у 2018 році, % 
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Таблиця 13  Зареєстровані безробітні за тривалістю безробіття, 

                              на 31 грудня 
 

 
2010 2014 2015 2016 2017 2018 

осіб % осіб %. осіб % осіб % осіб % осіб % 

До 1 місяця 530 15,8 469 13,8 502 17,1 336 15,3 323 14,8 290 12,7 

1-2 місяців 456 13,6 457 13,4 374 12,7 303 13,8 313 14,3 362 15,8 

2-3 місяців 403 12,0 420 12,3 324 11,0 277 12,6 214 9,8 317 13,9 

3-6 місяців 865 25,8 999 29,3 756 25,7 586 26,7 558 25,6 656 28,7 

6-9 місяців 441 13,2 569 16,7 554 18,8 403 18,4 412 18,9 348 15,2 

від 9 місяців до 

1 року 
367 11,0 307 9 307 10,4 171 7,8 259 11,9 194 8,5 

від 1 року до 1 

року  

6 місяців 

242 7,2 158 4,6 108 3,7 106 4,8 90 4,1 98 4,3 

від 1 року 6 

місяців до 2 

років 

36 1,1 27 0,8 12 0,5 8 0,4 10 0,4 15 0,7 

від 2 років до 3 

років 
5 0,1 6 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

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

 

За 2018 рік на оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру направлені 

518 осіб (за 2017 рік – 636 осіб). З них безробітних – 498 осіб. ( 2017 році - 613 осіб). У тому 

числі брали участь у громадських роботах 213 безробітних осіб та у інших роботах 

тимчасового характеру 285 безробітних осіб. 

Всього за 2018 рік навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплені 

1 051 зареєстрованих  безробітних осіб. (за 2017 рік – 1 050 осіб) 

Всього заходами активної політики зайнятості охоплено 9 989 осіб або 55,6 % від 

загального ринку праці. Рівень охоплення активними формами безробітних складає 50,7%. 

 

Таблиця 14  Вікова структура зареєстрованих безробітних 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

15–19 років 99 2,9 59 2,0 45 2,0 26 1,2 31 1,4 

20–24 років 581 17,0 431 14,7 219 10,0 192 8,8 171 7,5 

25–29 років 619 18,1 511 17,4 355 16,2 319 14,6 318 13,9 

30–34 років 558 16,4 512 17,4 431 19,7 399 18,3 399 17,5 

35–39 років 353 10,3 328 11,1 296 13,5 299 13,7 356 15,6 

40–44 років 293 8,6 249 8,5 202 9,2 211 9,7 258 11,3 

45–49 років 310 9,1 238 8,1 186 8,5 227 10,4 203 8,9 

50–54 років 343 10,1 318 10,8 230 10,5 208 9,5 229 10,0 

55–59 років 256 7,5 293 10,0 228 10,4 300 13,8 318 13,9 
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Графік 9 Вікова структура зареєстрованих безробітних, осіб 
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10.4 Соціальний захист населення 
 

Утвердження України, як незалежної держави, завжди було нерозривно пов’язане з її 

соціальною політикою. На нинішньому етапі розвитку державності системі соціального 

захисту населення відводиться значна роль. 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 Рівне 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. 

Забезпечення реалізації комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2016-

2020 роки. 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 Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2016-

2020 роки, в 2018 році були спрямовані кошти міського бюджету на загальну суму 5 930,3 тис. 

грн., з них 1 099,1 тис. грн. на здійснення фінансової підтримки Громадським організаціям 

осіб з інвалідністю і ветеранів м. Рівного та 262,2 тис.грн. на здійснення організаційно –

інформаційних заходів.  На заходи соціального захисту учасників антитерористичної операції 

(302 особам), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (30 сімей) та Революції 

Гідності (3 сім’ї) спрямовано 1 370,7 тис. грн.   

2 138,14 тис. грн. профінансовано на проведення різних видів соціальних виплат 

(щомісячних, щоквартальних, одноразових, щорічних) 3 327 громадянам з числа 

реабілітованих, ветеранів війни, осіб та дітей  з інвалідністю та ліквідаторів наслідків аварії на 

ЧАЕС. 

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 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 з 01.01.2017 утворені наступні структурні підрозділи: 

- апарат Територіального центру. 

- відділення соціальної допомоги вдома  № 1. 

- відділення соціальної допомоги вдома  № 2. 
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- 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 по виявленню 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. Рівне. 

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» утворені такі структурні 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 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 40 

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».  

На підтримку 3 178 громадян, які отримують соціальні послуги в підпорядкованих 

управлінню установах в 2018 році спрямовано 623,5 тис. грн. та 155,5 тис.грн. кошти 

громадського бюджету.  

На фінансування діяльності Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Рівного в якому 1,1 тис. осіб отримують понад 30 видів 

соціальних послуг в 2018 році виділено 11 457,4 тис. грн., з них 279,8 тис.грн. – кошти 

спеціального фонду. 

В 2018 році за рахунок спеціального фонду в сумі 71,0 тис.грн. придбана побутова 

техніка: пральна та швейна машини, пилосмок, цифрова відеокамера, ноутбук, комплект відео 

спостереження. На проведення капітального ремонту адміністративної будівлі та будівлі 

медико-соціальної реабілітації, розташованих за адресою вул. Дубенська, 27/29 використано 

208,8  тис. грн.  На утримання Центру «Крок», який надає понад 40 видів послуг комплексної 

реабілітації 1,9 тис. особам з інвалідністю, виділено 5 999,2 тис. грн., з них 871,7 тис.грн. 

кошти спеціального фонду. За рахунок спеціального фонду покращено матеріально-технічну 

базу Центру «Крок», а саме: придбано реабілітаційний тренажер, засоби для відновлення 

навиків ходьби та реабілітаційний комплекс, які використовуються в процесі реабілітації осіб 

з інвалідністю, на суму 80,1 тис.грн., придбана побутова техніка пральна машина та пилисмок 

на суму 23,8 тис.грн.. Здійснено капітальний ремонт приміщення відділення ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Центру «Крок», розташованого по вул. 

Крушельницької, 44 (з заміною системи опалення, каналізації, освітлення, підлоги, вікон і 

дверей, тощо), вартість якого склала 732,1 тис. грн., та виготовлена проектно-кошторисна 

документація на проведення капітального ремонту приміщення, розташованого по вул. 

Чорновола, 40, і здійснена відповідна експертиза, вартість яких склала 35,7 тис. грн. 

 

Таблиця 15  Соціальний захист населення, осіб 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість отримувачів державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, сімей / 

тис.грн. 

650/ 

11884 

865/ 

22032 

926/ 

27621 

733/ 

30086 

652/ 

27223 

Кількість отримувачів державної соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми,  

осіб / тис.грн. 

11652/

162981 

12042/

155788 

11030/ 

162997 

9799/ 

172186 

8583/ 

154223 

Кількість отримувачів державної соціальної 

допомоги інвалідам дитинства та дітям-

інвалідам,  

осіб / тис.грн. 

2203/ 

30984 

2261/ 

33465 

2312/ 

39593 

2384/ 

47685 

2450/ 

53985 

Кількість отримувачів субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг,  

сімей / тис.грн. 

8408/ 

12985 

35191/ 

85239 

48865/ 

473806 

52679/ 

507183 

21623/ 

247769 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 41 

Графік 10 Кількість отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних  

  послуг, сімей / тис.грн. 
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11. ЖИТЛОВЕ ТА КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

У житлово-комунальному господарстві Рівного налічується 8 комунальних підприємств 

та 16 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 комунальної власності 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 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Рівненської міської ради. Основним завданням Управління житлово-комунального 

господарства є виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства 

міста; координація діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та організацій 

інших форм власності, які здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства. 
 

11.1 Житлове господарство 

Житловий фонд м. Рівне всіх форм власності на початок 2019 року склав  

4 783,4 тис.кв.м загальної  площі.  

Станом на 01.01.2019 в місті налічується 1 283 житлових будинки, з яких: 705 будинків 

знаходяться на утриманні житлово-комунальних підприємств та управляючих компаній, 21 

будинок – житлово-будівельних кооперативів, 535 будинків знаходяться на утриманні 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 22 будинки відомчі та громадських 

організацій. 
 

Таблиця 16   Основні показники житлового фонду 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Житловий фонд – тис.м2 загальної 

площі 
4640 4741 4791 4625 4836 

Забезпеченість населення житлом у 

середньому на одну особу, м2 загальної 

площі 

18,81 19,41 19,6 19,0 19,9 

Питома вага загальної житлової площі 

обладнаної (відсотків)2: 
     

 - водопроводом 98,8 96,2 95,8 95.5 98,5 

 - газом 96,7 93,1 91,8 91.1 97,0 

 - каналізацією 93,8 96,2 95,8 95,5 98,5 

 - опаленням 96,8 96,1 95,5 95,5 98,6 

Загальна кількість об'єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків на кінець року (далі ОСББ) 

157 197 434 493 535 

Житловий фонд ОСББ (тис.м.2) в 

ньому квартир (од.) 

469,9 

11232 

566,3 

13534 

1012,3 

18908 

1149,9 

21478 

2626,1 

36209 

Кількість  збудованих  квартир  

на 100 чол. населення 
0,53 0,66 0,52 0,81 0,49 

 

1 – З урахуванням житлового фонду, що належав підприємствам-банкрутам та тим, що припинили діяльність. 
2 – Без врахування житлового фонду  підприємств-банкрутів. 
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Експлуатацію житлового фонду Рівненської міської ради здійснюють 2 житлово-

комунальних підприємств «Галицьке», «Покровське» та 4 управляючі компанії ТОВ «Керуюча 

компанія «Західна», ТОВ «Управляюча компанія «Сонячне», ТОВ «Рівне Дім Сервіс», ТОВ 

«Управляюча компанія «Чистота і порядок».  

Обслуговування житла забезпечується комунальними службами міста. Майже всі 

помешкання підключені до комунального водопостачання, газопостачання, комунальної 

системи каналізації і центрального опалення. 

 

Графік 11 Житловий фонд – загальна площа, тис.кв.м. 

 

 
 

Графік 12 Загальна кількість об'єднань співвласників багатоквартирних  

будинків на кінець року 
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11.2 Комунальне господарство 
 

Комунальними підприємствами 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 освітлюваної вулично-дорожньої мережі складає 

287,3 км. На території міста розташовані 55 світлофорні об’єкти. 

Загальна проща усіх зелених насаджень в місті станом на 01.01.2019 складає 563,9 га, в 

тому числі на території міста розташовані 10 парків, загальною площею 104,4 га. Одним з 

найбільших парків є парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

ім. Т.Шевченка площею 22,8 га. 

 На утриманні міського бюджету знаходяться 9 кладовищ загальною площею 74,04 га. 

Таблиця 17   Комунальне господарство 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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, км 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 

Протяжність освітлюваної вулично-

дорожньої мережі, км 
260,1 260,1 274,4 283,5 287,3 

Протяжність тротуарів та пішохідних 

доріжок з твердим покриттям, км 
363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 

Загальна кількість вулиць, одиниць 442 442 442 442 442 

Кількість світлофорів, що 

обслуговуються комунальними 

службами, одиниць 

52 53 54 54 55 

Загальна протяжність мостів та 

шляхопроводів, км 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Загальна проща усіх зелених насаджень 

в місті, га 
563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 

Площа зелених насаджень загального 

користування, всього, га 
148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 

Кількість парків, од. 10 10 10 10 10 

  в тому числі парків культури і 

відпочинку 
1 1 1 1 1 

Площа парків, всього, га 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

 в тому числі площа парків культури та 

відпочинку, га 
22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

Сквери, га 32,3 32,38 32,75 32,75 32,75 

Набережні та бульвари, га 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Питома вага площі зелених насаджень 

в загальній площі міста, % 
9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

Загальна протяжність мереж 

зовнішнього освітлення, км 
260,1 260,1 274,42 283,53 287,3 

Кількість світлоточок в мережі 

зовнішнього освітлення, одиниць 
9597 10 057 10 105 10 342 10 504 

Кількість кладовищ та їх площа, од/га 8/68,2 8/68,2 8/68,2 9/74 9/74 
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12. БУДІВНИЦТВО 
 

Впродовж 2014-2018 років в місті збудовано та введено в експлуатацію житла 

загальною площею 587,6 тис.кв.м., з них 87,1  тис.кв.м. – в 2018 році. Питома вага міста в 

загальному обсязі введеної в експлуатацію загальної площі житла по Рівненській області 

складає 27,3 %. 

У червні 2018 року Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю 

Рівненської міської ради в експлуатацію прийнято об’єкт «Реконструкція літньої естради в 

парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Рівне».  

Житло в місті будують за новими технологіями як за кошти підприємств і організацій, 

так і інвестиційних компаній, фізичних осіб. Споруджуються  елітні будинки та квартири з 

великою площею, дворівневим плануванням, автономним опаленням. Відтак, місто стає не 

тільки красивим, привабливим, а й зручним для проживання та відпочинку.  

 

 

Таблиця 18   Прийняття в експлуатацію житла 

 2014 2015 2016 2017 20181 

Прийнято в експлуатацію житла, 

тис.кв.м загальної площі за 

рахунок всіх джерел 

фінансування 

115,3 131,6 104,2 149,6 87,1 

Новозбудовані житлові будинки 162 160 142 172 116 

Новозбудовані помешкання 1181 1252 1048 1894 1183 

Середній розмір нового 

помешкання, м2 
85,0 78,17 78,99 73,36 73,6 

 

1 – З 2018 року дані наведені по житлових будівлях нового будівництва. 

Примітка. Помешкання – квартира або індивідуальний будинок. 
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Графік 13 Прийняття в експлуатацію житла, тис.кв.м. 

 
 

 

 

 

У 2018 році Управлінням капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради завершено виконання будівельних робіт на шести об’єктах та введено їх в 

експлуатацію. Це два багатоквартирних житлових будинки загальною площею квартир 

5,0 тис.м2 по об’єктах: 

- 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 2,6 тис. 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 2,4 тис. м2. 

А також 4 об’єкти інфраструктури: 

- 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). 
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Таблиця 19 Перелік вільних земельних ділянок на які затверджені проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок шляхом продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах) станом на 01.07.2019 
 

№ 

з/п 

Адреса земельної 

ділянки, кадастровий 

номер 

Площа 

(кв.м.) 

Номер 

рішення 

міської 

ради 

Цільове призначення 
Право 

власності 

1 2 3 4 5 6 

1 

вул. Костромська 

(ділянка № 1) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:033:0056 

60000 
№ 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 

Аукціон з 

продажу 

права 
оренди 

2 

вул. Костромська 

(ділянка № 2) 
кадастровий номер: 

5610100000:01:031:0006 

30000 
№ 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 

Аукціон з 

продажу 
права 

оренди 

3 

вул. Костромська 
(ділянка № 3) 

кадастровий номер: 

5610100000:01:031:0005 

30000 
№ 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 

Аукціон з 
продажу 

права 

оренди 

4 

вул. Костромська  

кадастровий номер: 

5610100000:01:031:0007  

80000 
№ 3497 від 
12.05.2010  

Для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 

спортивно-розважальних закладів 

Аукціон з 

продажу 
права 

оренди 

5 

Мікрорайон "Червоні 

гори" кадастровий 

номер: 
5610100000:01:052:0295  

22198 

№ 3498 від 

12.05.2010 
, № 5894 

від 

25.04.2019 

Для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 

спортивно-оздоровчого 
комплексу з тенісними кортами 

Аукціон 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 

Аукціон з 

продажу 

права 

оренди 

7 

Мікрорайон "Червоні 

гори" кадастровий 

номер: 
5610100000:01:052:0522  

1850 
№ 3499 від 

12.05.2010   

Для громадської забудови і 
будівництва та обслуговування 

центру дитячої творчості 

Аукціон з 

продажу 

права 
оренди 

8 

Мікрорайон "Червоні 

гори" кадастровий 

номер: 
5610100000:01:052:0528  

1201 
№ 3372 від 

08.04.2010  

Для громадської забудови і 
будівництва та обслуговування 

медичного центру 

Аукціон з 

продажу 

права 
оренди 
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№ 

з/п 

Адреса земельної 

ділянки, кадастровий 

номер 

Площа 

(кв.м.) 

Номер 

рішення 

міської 

ради 

Цільове призначення 
Право 

власності 

1 2 3 4 5 6 

9 

Мікрорайон "Червоні 
гори" кадастровий 

номер: 

5610100000:01:052:0527  

4190 
№ 3369 від 

08.04.2010  

Для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування 
центру дозвілля 

Аукціон з 
продажу 

права 

оренди 

10 

Мікрорайон житлової 

забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0070  

18536 
№ 3934 від 

10.04.2014  

Для будівництва та 

обслуговування громадського 
центру 

Аукціон з 

продажу 

права 

оренди 

11 

Мікрорайон житлової 

забудови «Тинне» 
кадастровий номер: 

5610100000:01:067:0068  

8323 
№ 3935 від 
10.04.2014  

Для будівництва та 

обслуговування громадського 

центру 

Аукціон з 

продажу 
права 

оренди 

12 

Мікрорайон житлової 

забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0069  

5691 
№ 3936 від 

10.04.2014  

Для будівництва та 
обслуговування громадського 

центру 

Аукціон з 

продажу 

права 
оренди 

13 

Мікрорайон житлової 

забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0071  

4921 
№ 3937 від 

10.04.2014  

Для будівництва та 

обслуговування громадського 

центру 

Аукціон з 

продажу 

права 
оренди 

14 

вул. Корольова 

(біля будинку № 15) 
кадастровий номер:  

5610100000:01:001:0101 

2451 
№ 5649 від 
20.08.2015 

Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

Аукціон з 

продажу 
права 

оренди 

15 

в районі вулиці 

Млинівської 
5610100000:01:002:0164 

50000 
№ 3951 від 

25.01.2018 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 
промисловості 

Аукціон 

16 

вул. Степана Бандери 

(біля кафе "Фламінго") 
5610100000:01:038:0146 

513 
№4064 від 

22.02.2018 

для будівництва та 

обслуговування  
Аукціон 

17 

вул. Миколи 

Карнаухова 
(Мірющенка) 

5610100000:01:075:0260 

104 
№ 4143 від 
22.03.2018 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

Продаж 

права 
оренди на 

два роки 

18 
вулиця Кубанська (біля 

будівлі №14) 

5610100000:01:026:0244 

186 
№ 4583 від 

21.06.2018  

для будівництва та 
обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

Аукціон 

19 
вул. Князя Володимира 

5610100000:01:008:0152 
2085 

№ 4636 від 

26.06.2018 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та 

підприємств 

Аукціон 

20 
вул. Соборна, 420 

5610100000:01:004:0063 
1027 

№ 5670 від 
21.02.2019 

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та 
підприємств  

Аукціон    
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№ 

з/п 

Адреса земельної 

ділянки, кадастровий 

номер 

Площа 

(кв.м.) 

Номер 

рішення 

міської 

ради 

Цільове призначення 
Право 

власності 

1 2 3 4 5 6 

21 
вул. Шевченка (біля ТЦ 

«Моріон»)  
132 

№ 5852 від 
25.04.2019 

для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

Продаж 
права 

оренди на 

десять 
років 

 

Таблиця 20 Перелік земельних ділянок на які надано дозвіл на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок шляхом 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) станом на 

01.07.2019 
 

№ 

з/п 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

(кв.м.) 
Цільове призначення 

Умови 

відведення 

Рішення 

Рівненської 

міської 

ради 

1 2 3 4 5 6 

1 
вул. Гагаріна (в 

районі ТЦ "Новус")  
1000 для будівництва паркінгу аукціон 

від 
14.09.2017 

№3393 

2 
вул.Михайла 

Старицького, 32 
306 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

аукціон з 

продажу 
права 

оренди на 

десять 
років 

від 

19.04.2018 
№4213 

3 вул.Курчатова 6000 

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 

від 

19.04.2018 
№4212 

4 вул.Соборна, 18 170 

для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів 

громадського харчування (для 

будівництва та обслуговування 
будівель громадського харчування) 

аукціон з 

продажу 
права 

оренди на 

десять 
років 

від 

17.05.2018 

№4442, від 
22.11.2018 

№5137 

5 
вул.Київська  (в 

районі Зоопарку) 
3180 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  

аукціон з 

продажу 

права 
оренди на 

сорок 

дев’ять 
років 

від 
22.11.2018 

№5136 

6 
вул.Гетьмана 

Мазепи, 19 
54 

для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, 
офісних приміщень та інших 

аукціон 
від 

06.12.2018 

№5351 
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№ 

з/п 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

(кв.м.) 
Цільове призначення 

Умови 

відведення 

Рішення 

Рівненської 

міської 

ради 

1 2 3 4 5 6 

будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої 

діяльності, повязаної з отриманням 
прибутку) 

7 
вул.Фабрична (біля 

будинку №1) 
400 

для будівництва та обслуговування 

обєктів туристичної 
інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

аукціон з 

продажу 

права 
оренди на 

десять 

років 

від 

13.06.2019 

№6152 

8 вул.Млинівська, 32 3 000 

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості 

аукціон 

від 

13.06.2019 

№6195 
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13. ТРАНСПОРТ 
 

Станом на 01.06.2019 на 30 автобусних та 12 тролейбусних маршрутах відповідно 

працюють 300 автобусів в режимі маршрутного таксі, 70 тролейбусів. 

 Автобусні перевезення забезпечують 40 суб’єктів підприємницької діяльності різної 

форми власності, із яких 32 одиниці – фізичні особи та 8 одиниць – юридичні особи.  

КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради надає послуги з перевезення 

пасажирів міським електричним транспортом. На тролейбусні маршрути залучено 15 

тролейбусів які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі транспорту є Управління 

транспорту і зв’язку виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
 

Таблиця 21    Громадський транспорт 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Перевезено пасажирів, 

млн.осіб 
76,3 82,0 81,8 87,4 92,7 

 - тролейбусами 21,6 33,2 34,3 35,2 36,1 

 - автомобільним 

транспортом 
54,7 48,8 47,5 52,2 56,6 

 - у тому числі 

маршрутними автобусами 
54,1 48,6 47,5 52,2 56,6 

Загальна довжина 

тролейбусних ліній, км 
60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

Загальна довжина 

автобусних ліній, км 
728,6 728,6 728,6 728,6 728,6 

Кількість маршрутів 41 42 44 44 44 

 - автобусних 1 1 2 2 2 

 - тролейбусних 7 8 11 11 12 

 - маршрутних таксі 33 33 31 31 30 

 

Графік 14 Розподіл перевезення пасажирів за видами транспорту, %  
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14. ЕКОНОМІКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 

Рішенням міської ради №317 від 22 листопада 2006 року затверджений Стратегічний 

план економічного розвитку міста Рівного (далі Стратегічний план). 

Стратегічний план створювався у співпраці з проектом «Економічний розвиток міст» 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), радники якого виконували функції 

консультантів Експертного комітету. До складу Експертного комітету входили представники 

місцевих підприємств, приватних підприємців, представників навчальних закладів, органів 

місцевого самоврядування та інших установ. 

Два критичних питання – розвиток малого і середнього підприємництва та 

інфраструктури бізнесу, а також залучення інвестицій – були вибрані як вирішальні чинники 

для подальшого розвитку міста та місцевої економіки. Для кожного критичного питання були 

підготовлені плани дій, які складаються зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, 

спрямованих на вирішення проблем кожного критичного питання.  

План визначає кроки на покращення бізнесового та інвестиційного клімату в місті, 

розширення інвестиційних можливостей, проведення системної роботи з розвитку людських 

ресурсів, поліпшення комунальних послуг і розвитку бізнесової та комунальної 

інфраструктури. 

Рішеннями Рівненської міської ради від 01.10.2009 № 2773, від 07.07.2011  

№ 908, від 04.09.2014 № 4379 та від 27.04.2017 № 2775 до Стратегічного плану внесені зміни 

та доповнення. 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі соціально-економічного розвитку  є 

Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

 

 

14.1 Суб’єкти господарської діяльності 
 

Таблиця 22 Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності  за мінусом 

ліквідованих (на 31 грудня) 

Юридичні особи 

 
2010 2015 2016 2017 2018 

Місто Рівне 8064 8774 9351 9704 10122 

Фізичні особи 

 
2010 2015 2016 2017 2018 

Місто Рівне 25253 18186 17393 16578 17141 
 

 

Станом на 01.01.2019 за даними Єдиного державного реєстру з початку реєстрації по 

наростаючому підсумку (за мінусом ліквідованих) в місті обліковується 27 263 суб’єкти 

підприємницької діяльності, в тому числі 17 141 фізичні особи та 10 122 юридична особа.  
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Графік 15 Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності  за мінусом  

ліквідованих (станом на 31 грудня), осіб  

 

У 2017 році чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах склала 14,7 

тис. осіб, що становить 40,8 % до загальної кількості зайнятих працівників, найманих –  

13,9 тис. осіб, або 39,5 % до загальної кількості найманих працівників. 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва у 2017 

році збільшився проти 2016 року на 1937,6 млн. грн. і склав 9962,8 млн. грн., що становить 

36,3 % до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).  

З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку міста, 

рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3712 затверджена «Програма розвитку 

малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки».  

Головною метою Програми є консолідація дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань підприємців, інфраструктури підтримки 

підприємництва з метою сприяння та комплексного вирішення питань розвитку бізнесу, 

підвищення його ролі у розв’язанні соціально-економічних проблем, збереженні 

конкурентоспроможності, зростанні виробничого потенціалу, забезпеченні зайнятості 

населення та формуванні стабільного джерела доходів бюджету. 

   Заходи Програми та їх реалізація спрямовані на: 

- нормативне регулювання підприємницької діяльності; 

- фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку; 

- ресурсне та інформаційне забезпечення; 

- координацію діяльності  інфраструктури підтримки підприємництва; 

- підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності. 
 

Провідною галуззю в економіці міста є промисловість. Промисловий потенціал міста 

характеризується високим рівнем розвитку виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

та машинобудування. Станом на 01.01.2019 в м.Рівному значилося 377 активних (за даними 

державної фіскальної служби) промислових підприємств. Питома вага міста в загальному 

обсязі реалізованої продукції Рівненської області складає 27,6 %. 
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Таблиця 23   Найбільші роботодавці міста 

Підприємство Основний вид діяльності 

ПрАТ «Рівнеазот» виробництво добрив і азотних сполук 

ТОВ «Високовольтний союз – 

РЗВА» 

виробництво електророзподільної та контрольної 

апаратури 

ПМП НВФ «Продекологія» виробництво інших машин і устаткування спеціального 

призначення 

ПрАТ «Агроресурс» виробництво радіаторів та котлів центрального опалення; 

Торгове обладнання 

ПАТ «Рівненська фабрика 

нетканих матеріалів» 

виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів 

з них 

ТДВ «Рівненський 

домобудівний комбінат» 

виготовлення виробів із бетону для будівництва 

ТДВ «Поліссяхліб» виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

ТзОВ «Хлібодар» 

 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

ТОВ «Рівне-Борошно» виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості 

ТзОВ «Рівень ЛТД» виробництво пива 

ТзОВ «Акватон» виробництво обмотувального емаль проводу проводу 

ТзОВ «Т-Стиль» виробництво трикотажних тканих , пошиття одягу 

ТзОВ «Радема» виробництво олії 

ТзОВ «Віліс» виробництво макаронних виробів, повидла 

ПП «Патар» 

 

Виробництво виробів із чавуну, сталі та феросплавів 

ПП «Ретра – 3М» виробництво радіаторів і котлів центрального опаленняяя 

ПП «Міс» виробництво виробів зі шкіри (сумок) 

ТзОВ «Реноме-партнер виробництво будівельних виробів із пластмас (вікна, 

двері) 

ТзОВ «Планета-Друк» поліграфічна продукція 

ПП Фірма «Фарматон» виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

 

В рамках Стратегічного плану економічного розвитку м. Рівного впроваджується ряд 

програм, які служать підґрунтям для сталого енергетичного розвитку, 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 2016 – 2018 роки; План дій сталого 

енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року. 

 

1. Програма термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017 

– 2020 роки, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 27.04.2017 № 2685 «Про 

затвердження Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017 – 

2020 роки». 
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З початку дії Програми 67 ОСББ залучили 58,5 млн.грн кредитних коштів на реалізацію 

79 енергоефективних проектів. Відшкодування з міського бюджету складає 18,6 млн.грн. 

Зокрема, у 2017 році 23 ОСББ реалізували 26 проектів, 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 

проектів та отримали відшкодування на суму 16,6 млн.грн., в тому числі залучено 39,1 млн. 

грн. кредитних коштів на реалізацію 19 проектів з утеплення фасадів будинків і отримають 

відшкодуванням на суму 13,5 млн.грн. 

В рамках Програми впроваджено: 

- 33 проекти із встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом 

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

- 19 проектів з утеплення фасадів; 

- 8 проектів з модернізації систем опалення та гарячого водопостачання, 

облаштування ІТП; 

- 7 проектів з модернізації систем освітлення місць загального користування; 

- 12 комплексних проектів (заміна вікон та дверей місць загального користування; 

модернізація систем освітлення; модернізація систем опалення та гарячого водопостачання). 

 

Графік 16   Проекти Програми термомодернізації багатоквартирних  

будинків 2018 року за видами робіт 

 
2. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами 

на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016 – 2018 роки, 

затверджена рішенням Рівненської міської ради від 25.02.2016 №193 «Про затвердження 

Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на 

впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016 – 2018 роки» (із змінами). 

З моменту дії Програми 2 156 мешканців міста залучили «теплі кредити» на загальну 

суму 42,6 млн.грн. та отримали з міського бюджету відшкодування частини відсоткових 

ставок за цими кредитами на суму 843,6 тис.грн., зокрема: 

- за 2016 рік 1046 мешканців міста залучили 17,1 млн. грн. «теплих кредитів» та 

отримали відшкодування на суму 261,9 тис. грн. 

- за 2017 рік 1017 мешканців міста залучили 22,6 млн. грн. «теплих кредитів» та 

отримали відшкодування на суму369,1 тис.грн.; 
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- за 2018 рік 93 мешканці міста залучили 3,0 млн. грн. «теплих кредитів» та 

отримали відшкодування на суму 212,6 тис. грн. Сума відшкодування у 2018 році включає 

відшкодування по кредитах отриманих у минулі періоди. 

 

Таблиця 24  Відшкодування відсотків за кредитами 

в рамках Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

фізичними особами, на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному 

на 2016-2018 роки 

Період  

Кількість 

мешканців, 

які залучили 

кредитні кошти 

(чол.)  

Обсяги залучених 

кредитних коштів  

(тис. грн.)  

Обсяги 

відшкодування 

відсотків за 

кредитами з 

міського бюджету 

 (тис. грн.)  

2016 рік 1 046 17 087,5 261,9 

2017 рік 1 017 22 565,1 369,1 

2018 рік 93 3 022,7 212,6 

Разом 2 156 42 675,3 843,6 

 

У 2018 році спостерігалося 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. 

Також, у 2018 році розроблена Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2019 – 2020 роки, 

затверджена рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5352. 

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 ) 

Враховуючи внесені зміни, у План дій увійшло 60 заходів та проектів на загальну суму 

1 944,4 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). 

Реалізація заходів у зазначених секторах у повному обсязі дозволить скоротити викиди 

СО2 на 132,5 тис. т/рік, що становитиме 20,1% від базового 2010 року. 

Згідно з умовами «Угоди Мерів», Управлінням економіки міста спільно з відділом 

енергоменеджменту ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» підготовлено проміжний звіт про виконання 

Плану дій, який затверджений рішенням Рівненської ради від 17.05.2018 за №4444 та поданий 

на розгляд Європейської комісії і розміщений на сайті «Угоди Мерів». 

Згідно проведеного моніторингу: 

- 15 заходів реалізовані; 

- 30 заходів у стадії впровадження; 

- для 13 заходів ведеться пошук джерел фінансування; 

- для 1 заходу вивчається механізм реалізації (переведення на біодизель 

громадського та муніципального транспорту); 

- 1 захід змінив суть (біометан із звалища використовується для виробництва 

електроенергії, а не як планувалось для заправки комунального автотранспорту). 
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На реалізацію Плану дій залучено 421 млн.грн. коштів з різних джерел (міський та 

державний бюджет, кошти комунальних та приватних підприємств, а також населення) або 

24% від запланованої суми, скорочено викиди СО2 на 19,2 тис.тонн або 18% від запланованих 

показників. 

 

Таблиця 25       Перелік банків, які працюють в м. Рівному (станом на 01.06.2019) 

 

№ 

з/п 
Назва банківської установи Адреса 

1 2 3 

1 
Роздрібне безбалансове відділення №112 ПАТ 

«Промінвест банк» 

м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14а 

2 
Відділення №743 Акціонерного товариства 

«Укрсоцбанк» 

м. Рівне, вул. Кавказька, 3 

3 
Базове відділення (м.Рівне) Акціонерного товариства 

Банк «Аваль» 

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35 

4 
Відділення «Рівненське 1» Акціонерного товариства 

«Альфа-Банк» 

м. Рівне, вул. Кавказька, 3 

5 
Відділення «Центр-Рівненське» Акціонерного 

товариства «Альфа-Банк» 

м. Рівне, вул. Макарова, 17 

6 
Відділення «Рівненське» Акціонерного товариства 

«Альфа-Банк» 

м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 1 

7 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/047 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Гагаріна, 61 

8 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/049 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Князя Острозького, 

4/6 

9 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/048 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Київська, 6 

10 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/039 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Соборна, 14-А 

11 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/050 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Генерала Безручка, 

30 

12 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/051 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Київська, 42 

13 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/053 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Ювілейна, 7 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 58 

№ 

з/п 
Назва банківської установи Адреса 

1 2 3 

14 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/044 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. С Бандери, 41 

15 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/045 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Відінська, 41 

16 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/041 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 5 

17 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/01 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 

18 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/125 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, м-н. Просвіти, 2 

19 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/178 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Соборна, 56 

20 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/0184 філії – Рівненського обласного 

управління публічного акціонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Соборна, 262 

21 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/0186 філії – Рівненського обласного 

управління публічного акціонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 

1 

22 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/02 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Дубенська, 41 

23 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/037 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Соборна, 348-В, 

приміщення 85 

24 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/054 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Шухевича, 2 

25 

Філія  – Рівненське обласне управління публічного 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк 

України» 

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 
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26 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/079 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. П. Могили, 22-Б 

27 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/073 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. 16 Липня, 6-А 

28 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/067 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Небесної сотні, 24 

29 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/066 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Київська, 101-А 

30 

Територіально відокремлене безбалансове відділення 

№10017/056 філії – Рівненського обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» 

м. Рівне, вул. Орлова, 46 

31 
Відділення №28 Акціонерного товариства «Перший 

інвестиційний банк» м. Рівне 

м. Рівне, вул. Князя Володимира, 

71 

32 
Відділення акціонерного товариства «ОТП Банк» в м. 

Рівне 

м. Рівне, вул. Грушевського, 42 – 

Б 

33 
Регіональне відділення Публічного акціонерного товариства 

«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у м. Рівне 
м. Рівне, вул. С. Бандери, 60 – А 

34 
Рівненське №21 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна, 67 

35 
Відділення «МЕТРО» РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Макарова, 21 

36 
Рівненське №10 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Київська, 78 – Г  

37 
Рівненське №13 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Гагаріна, 67 

38 
Рівненське №14 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Відінська, 8 

39 
Рівненське №18 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Шевченка, 18 

40 
Рівненське №34 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Д. Галицького, 2 

41 
Рівненське №25 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 
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КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

42 
Рівненське №31 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна, 108 

43 
Рівненське №5 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Київська, 67  

44 
Рівненське №7 відділення РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. М. Карнаухова, 25 

– А  

45 

Відділення «ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ VIP-

КЛІЄНТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Київська, 21 

46 
РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 
м. Рівне, вул. Грушевського, 42 – 

А 

47 
Відділення «ЦЕНТР РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ» РІВНЕНСЬКОЇ 

ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. В. Чорновола, 17 

48 

Рівненське відділення «НА ГРУШЕВСЬКОГО» 

РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Грушевського, 42 -

А 

49 
Рівненське відділення №33 РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Шухевича, 10 

50 
Рівненське відділення «ЛАГУНА» РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна,197 

51 
Рівненське відділення ЮВІЛЕЙНЕ» РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Ювілейна, 13 

52 
Рівненське відділення «ЦЕНТРАЛЬНЕ» РІВНЕНСЬКОЇ 
ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна, 15 

53 
Рівненське відділення «ПРОСПЕКТ МИРУ» РІВНЕНСЬКОЇ 

ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Миру, 8 

54 
Рівненське відділення «ПОЛІТОН» РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Київська, 21 

55 

Рівненське відділення «НА СЛОВАЦЬКОГО» 

РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Рівне, вул. Словацького, 4/6 

56 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

№169 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 11 

57 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

№143 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна, 65 
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58 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 
№8 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. Чорновола, 27 

59 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

№142 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. Соборна, 94 

60 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

№141 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. Чорновола, 18 

61 
ВІДДІЛЕННЯ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

№422 В М. РІВНЕ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» 

м. Рівне, вул. Сагайдачного,8 

62 
Відділення 116/17 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
м. Рівне, вул. П. Могили, 31 

63 
Відділення 115/17 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
м. Рівне, вул. Київська, 4 

64 
Відділення 105/17 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
м. Рівне, вул. Млинівська, 23 – А 

65 
Відділення 104/17 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
м. Рівне, вул. Богоявленська, 2 

66 
Відділення 100/17 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
м. Рівне, вул. Княгиницького, 5 – 

А 

67 
Рівненське відділення №1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СБЕРБАНК» 
м. Рівне, вул. Соборна, 67 

68 
Рівненське відділення №1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» 
м. Рівне, вул. Київська, 17 

69 
Філія публічного акціонерного товариства «Державний 

експортно-імпортний банк України» в м.Рівному 
м. Рівне, вул. Соборна, 2 

70 
Рівненське відділення Акціонерного товариства Акціонерно-

комерційний банк «Львів» 
м. Рівне, вул. Грушевського, 1- А 

71 
Відділення вул.. Кавказька, 2 Акціонерного Товариства 

«КРЕДОБАНК» у м. Рівне 
м. Рівне, вул. Кавказька, 2 

72 
Відділення вул.. Короленка, 1 Акціонерного Товариства 

«КРЕДОБАНК» у м. Рівне 
м. Рівне, вул. Короленка, 1 

73 
Відділення «Рівненське регіональне управління 

Акціонерного товариства «Полтава-банк» 
м. Рівне, вул. Кавказька, 5 

74 
ВІДДІЛЕННЯ №4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» В М. 
РІВНЕ 

м. Рівне, вул. Богоявленська, 2 

75 
ВІДДІЛЕННЯ №1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» В М. 
РІВНЕ 

м. Рівне, вул. Міцкевича, 32 

76 
Рівненське відділення 1 Публічного акціонерного товариства 

«Ідея банк» 
м. Рівне, вул. Соборна, 65 

77 
Рівненське відділення №109 АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 

м. Рівне, п-р. Миру, 12 

78 
Рівненське відділення №429 АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 
м. Рівне, вул. Соборна, 15 

79 
Відділення №636 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСИББАНК» 

м. Рівне, вул. П. Полтави, 1 

80 Відділення №612 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА м. Рівне, вул. Соборна, 106 
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№ 

з/п 
Назва банківської установи Адреса 

1 2 3 

«УКРСИББАНК» 

81 
Відділення №114 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСИББАНК» 
м. Рівне, вул. Д.Галицького, 2 

82 
Рівненське ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
м. Рівне, вул. Шевченка, 18 

83 
Відділення №22 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» у м. Рівне 
м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14 

84 
Відділення №51 у м. Рівне ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРДБАНК» 
м. Рівне, п-р. Миру, 4 

85 
Відділення «Рівненська обласна дирекція» Акціонерного 

товариства «ПРАВЕКС БАНК»  
м. Рівне, вул. Соборна, 112 
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14.2 Зовнішньоекономічна діяльність 
 

14.2.1 Експорт 
 

Таблиця 26   Товарна структура експорту, тис. дол. США 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Усього 216760,5 136763,1 78019,6 87631,4 81153,4 

Продовольчі товари  та сировина 

(групи 1-24) 
30590,5 17098,4 29867,1 30657,1 31307,1 

Продукція паливно – енергетичного 

комплексу (група 27) 
54,3 311,4 244,0 103,5 132,4 

Продукція нафтохімічного 

комплексу  

(групи 28-35, 37-40) 

132182,9 90999,0 22695,5 13880,0 5409,4 

Деревина та вироби з деревини  

(групи 44, 47, 48) 
1671,9 2636,7 5407,9 10325,8 16885,9 

Чорні та кольорові метали (групи 

72-81) 
1597,9 2940,3 3067,1 3995,3 4788,9 

Машинобудівна продукція (групи 

84-90) 
39411,3 11633,8 11159,7 18664,3 11635,8 

Інші 11251,7 11143,5 5578,3 10005,4 10993,9 

 

 

Графік 17 Товарна структура експорту у 2018 році, % 
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Таблиця 27   Географічна структура експорту, тис. дол. США 
 

2010 2015 2016 2017 2018 

Усього 216760,5 136763,1 78019,6 87631,4 81153,4 

Країни СНД 52179,8 13085,3 9895,0 15599,3 11721,4 

   у тому числі:       

   Російська Федерація 28973,7 6854,9 5591,7 6178,6 6212,7 

Країни ЄС 78760,2 69616,8 48021,7 58615,6 59627,1 

Інші 85820,5 54061,0 20102,9 13416,5 9804,9 

   у тому числі:      

   США  15287,3 99,0 91,9 760,7 1075,5 

   Канада 16376,2 0 5,0 109,0 79,8 

   Туреччина 4295,0 12241,3 8882,5 2261,5 374,3 
 

Графік 18 Географічна структура експорту у 2017 та 2018 роках, % 
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14.2.2 Імпорт 
 

Таблиця 28  Товарна структура імпорту, тис. дол. США 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Усього 132381,2 78569,0 117519,6 178656,7 131975,4 

Продовольчі товари та сировина 

(групи 1-24) 
21507,2 15112,5 17070,3 18188,4 19869,3 

Продукція паливно-енергетичного 

комплексу (група 27) 
4798,1 7484,9 20225,9 13778,6 13886,4 

Продукція нафтохімічного 

комплексу  

(групи 28-35, 37-40) 

38589,0 12504,5 16288,9 71764,1 42908,3 

Деревина та вироби з деревини 

(групи 44, 47, 48) 
1864,4 3826,1 3998,3 3060,2 2185,9 

Чорні та кольорові метали (групи 

72-81) 
17660,0 1861,6 1543,5 3154,1 2253,2 

Машинобудівна продукція (групи 

84-90) 
90417,2 20278,0 41731,6 54432,9 36272,0 

Інші 17545,3 17501,4 16661,1 14278,4 14600,3 

 

Графік 19 Товарна структура імпорту у 2018 році, % 
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Таблиця 29  Географічна структура імпорту, тис. дол. США 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Усього  132381,2 78569,0 117519,6 178656,7 131975,4 

Країни СНД 36987,1 16087,6 31358,8 75297,9 47367,3 

   у тому числі:       

   Російська Федерація 30030,2 4196,0 19177,1 63341,0 30714,3 

Країни ЄС 75558,1 44492,2 64217,6 79306,9 59474,6 

Інші 19836 17989,2 21943,2 24051,9 25133,5 

   у тому числі:      

   США  356,9 1347,2 5487,1 3975,9 6218,5 

   Туреччина 1437,1 1874,0 1455,8 1726,9 1569,7 
 

 

Графік 20 Географічна структура імпорту у 2017 та 2018 роках, % 
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У 2018 році експорт товарів становив 81,1 млн. дол. США, імпорт – 131,8 млн. дол. 

США. Порівняно з 2017 роком експорт та імпорт зменшилися відповідно на 7,4% і 26,2%. 

Негативне сальдо становило 50,7 млн. дол. США (у 2017 році також негативне – 91,0 млн. дол. 

США). 

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 59,6 млн. дол. США, або 73,5% 

від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2017 роком на 1,0 млн. дол. США, або на 1,7%. 

           Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до 

Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Чехії, Угорщини, Нідерландів, Румунії.  

           Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, 

Білорусі, Китаю.  

Серед вагомих країн-партнерів експорт товарів до Чехії збільшився у 3,8 рази, до 

Китаю – в 1,6 рази, до Німеччини – на 31,4%, до Франції – на 30,4%, до Італії – на 19,5%, до 

Російської Федерації – на 0,6%. Одночасно на 61,5% скоротилися експортні поставки до 

Угорщини, на 33,6% – до Білорусі, на 14,1% – до Польщі, на 5,7% – до Нідерландів, на 2,0% – 

до Румунії. 

Основу товарної структури імпорту міста складали продукція хімічної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, 

мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,62 (у 2017 році – 0,49).  

 

14.2.3 Зовнішня торгівля послугами 
 

Таблиця 30  Зовнішня торгівля послугами, тис. дол. США 

 Експорт Імпорт Сальдо 

2012 50748,2 19027,4 31720,8 

2015 7470,5 9261,9 -1791,4 

2016 13696,4 10773,7 2922,7 

2017 18332,1 12522,4 5809,7 

2018 21283,7 11715,5 9568,2 
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14.2.4 Іноземні інвестиції 
 

Таблиця 31   Прямі іноземні інвестиції в економіку міста 

(наростаючим  підсумком з початку інвестування), тис. дол. США 
 

 Обсяг інвестицій на початок року 

На 01.01.2017 96 214,7 

На 01.01.2018 70 938,0 

На 31.12.2018 70 916,7 

 

Примітка. Дані про прямі іноземні інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та 

постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку 

України про ринкову вартість прямих іноземних інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.  

 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку міста прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018 року становив 70,9 млн.дол. США та в розрахунку 

на одну особу населення склав 291,7 дол. США. 

На підприємствах будівництва зосереджено 44,1% загального обсягу прямих 

інвестицій, промисловості – 12,0%. 

  

14.3 Сталий розвиток громади 

 
Міська влада активно використовує різноманітні механізми залучення додаткових 

коштів. У місті працюють різні програми, але однією із успішних є «Муніципальна програма 

сталого розвитку» (далі – МПСР, Програма), яка 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 та Стратегічного плану економічного розвитку міста 

Рівного. 

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. 

Згідно із заходами МПСР фінансуються проекти капітального ремонту будинків: 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних 

кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) при навчальних закладах. Головний 

розпорядник коштів – Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської 

ради, що співфінансує затверджені проекти. 

У 2017 році завершила дію Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 

2013 – 2017 роки затверджена рішенням сесії Рівненської міської ради від 06.12.2012 №2629 

(із змінами та доповненнями). 

За період дії Програми реалізовано 303 проекти загальною вартістю близько  

115 млн грн. 
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Графік 21  Кількість реалізованих проектів в 2013-2018 роках в рамках МПСР 

 
 

У зв’язку із закінченням терміну дії вищезазначеної Програми, розроблена та 

затверджена рішенням сесії Рівненської міської ради від 15.12.2017 року №3711 (із змінами та 

доповненнями) нова Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2018 – 2022 роки. 

До Управління економіки міста у 2018 році надійшло 219 листів–звернень від 

об’єднань громад з проханням включити їх до заходів МПСР та подано 133 проектні заявки. 

У ході реалізації проектів, через об’єктивні причини й на підставі звернень громад, 

було знято з фінансування 15.  

Із 118 проектів 110 – профінансовано в повному обсязі із внеском муніципалітету – 

45 074,402 тис. грн.; 6 – отримали кошти І траншу – 1 960,194 тис. грн.; 2 – використали 

внесок громади та призупинили роботи (перенесені на 2019 рік).  

В тому числі, у 2018 році було дофінансовано 16 проектів, розпочатих у 2017 році, які в 

силу об’єктивних і суб’єктивних причин потребували завершення, а саме: 12 проектів – 

потребували фінансування коштів ІІ траншу, 4 – потребували фінансування І і ІІ траншів. 

Завершувалися проекти у межах фінансового забезпечення заходів МПСР на 2018 рік.  

Таким чином, внесок муніципалітету, при співфінансуванні проектів у партнерстві з 

об’єднаннями громад, у 2018 році становить 47 034,596 тис.грн. 

 

Графік 22   Розподіл витрат в рамках МПСР 2013-2018 рр. 
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За 2018 рік громадами житлових об’єднань проводилися наступні види робіт: 3 проекти 

- утеплення будинків, 38 – ремонт інженерних мереж, 3 – встановлення лічильників та 

регуляторів тепла, 3 проекти – ремонт електромереж, 20 проектів – ремонт покрівлі, 7 – 

ремонт під’їздів із заміною вікон, 34 проекти – ремонт ліфтів, 1 проект – встановлення 

індивідуального опалення і 1 проект щодо облаштування системи протипожежного захисту. 

 

Графік  23    Проекти МПСР 2018 року за видами робіт 

 
 

 

У ході реалізації проектів працівниками Управління економіки міста періодично 

здійснювалися виїзди на місця з метою контролю за виконанням робіт і надання консультацій 

представникам громад. 

З метою вивчення позитивного досвіду створення ОСББ і успішного впровадження 

заходів Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного управління економіки міста 

систематично ділилося досвідом з іншими містами. 

Програма набрала популярності не тільки серед місцевих громад, але й стала відомою в 

інших містах України. 
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15. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 
 

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 2018 рік склали 

2 584,6 млн. грн.  

Найвагомішим джерелом наповнення міського бюджету міста залишається податок та 

збір на доходи фізичних осіб, його частка в загальному обсязі надходжень (без офіційних 

трансфертів) становить 57,0 %. Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду 

міського бюджету є місцеві податки та збори (їх частка в загальному обсязі надходжень (без 

офіційних трансфертів) складає 20,9 %), третім вагомим джерелом є акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5,2 %. 

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 (65,1 % всіх місцевих 

податків і зборів) і податок на майно (34,8%). 

 

Офіційні трансферти (субвенції) у 2018 році склали 44,7 % всіх надходжень. 

Видатки загального та спеціального фондів бюджету міста Рівного (з урахуванням 

офіційних трансфертів) за 2018 рік склали 2 703,0 млн. грн. 

Протягом останніх років у структурі видатків міського бюджету переважають видатки 

на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров’я.  

Так, у 2018 році витрачено на: освіту – 32,2 % всіх видатків, соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 27,7 %, охорону здоров’я – 14,3 %. 

 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі бюджету і фінансів є Управління 

бюджету і фінансів Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
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Таблиця 32   Доходи міського бюджету, тис.грн. 
 

Доходи 2015 2016  2017 2018 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, разом: 550 925,3 808 293,4 1 059 662,9 1 248 528,1 

Податок з  доходів фізичних осіб 331 082,2 481 181,3 675 209,0 815 232,1 

Податок на прибуток підприємств 

комунальної власності 
503,3 1 037,0 1 644,8 811,0 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 
77 834,2 117 147,1 75 275,0 74 313,7 

Податки на власність 2,3 20,8 - 4,4 

Рентна плата за користування надрами для 

ви добудування корисних копалин місцевого 

значення  

86,3 61,5 102,6 7,2 

Плата за землю - - - - 

Місцеві податки та збори, разом, в тому 

числі 
141 205,3 208 597,3 253 659,4 298 493,1 

- туристичний збір  77,1 125,9 164,2 173,1 

- збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності 
-855,4 -285,8 -34,0 -1,0 

- єдиний податок 73 202,2 114 666,7 155 485,8 194 321,0 

- податок на майно, в тому числі 68 811,4 94 090,5 98 043,4 104 000,0 

- плата за землю 61 823,2 85 257,0 83 186,0 78 675,5 

Інші податки та збори 211,7 248,3 318,6 607,2 

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, 

разом: 
104 207,2 107 836,8 149 298,2 159 136,4 

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності 
755,8 1 036,1 15 531,9 13 433,2 

Надходження коштів від відшкодування 

втрат с/г лісогосподарського виробництва 
269,0 1,6 223,0 269,5 

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської діяльності 
36 305,4 42 030,8 50 145,0 60 076,4 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 

16 539,5 18 573,4 20 122,6 19 032,1 

Державне мито 7 350,8 6 129,0 348,7 434,5 

Інші неподаткові надходження 5 019,1 5 863,5 7 865,9 7 167,6 

Інші надходження 3 116,7 3 548,4 3 449,4 4 372,2 

Доходи від операцій з кредитування та надання 

гарантій 
8,7 20,6 30,4 52,2 

Власні надходження бюджетних установ 62 126,9 58 906,4 74 755,4 78 459,2 

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ, 

разом: 
12 526,0 14 710,4 13 305,0 22 267,6 

Надходження від продажу основного 

капіталу 
2 886,9 3 186,1 2 775,1 2 573,3 

Кошти від продажу землі 9 639,1 11 524,3 10 529,9 19 694,3 
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ДОХОДИ, всього 667 658,5 930 840,6 1 221 266,1 1 429 932,1 

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ, разом: 743 435,9 971 702,7 1 384 795,8 1 154 620,5 

Дотації  - - - - 

Субвенції 743 435,9 971 702,7 1 384 795,8 1 154 620,5 

ДОХОДИ РАЗОМ: 1 411 094,4 1 902 543,3 2 606 061,9 2 584 552,6 

 

Графік 24 Структура доходів міського бюджету  у 2016-2018 роках, %  

 
 

Таблиця 33   Видатки  міського бюджету, тис. грн. 

Видатки 2015 2016 2017 2018 

Освіта 392 368,9 469 737,6 694 610,7 868 126,2 

Охорона здоров'я 231 029,6 247 674,6 375 118,0 384 687,9 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 364 138,8 641 531,3 966 754,4 747 687,3 

Державне управління  44 720,2 59 445,9 87 980,1 111 052,7 

Житлово-комунальне господарство 159 023,0 140 890,7 205 664,5 287 390,1 

Культура і мистецтво 43 863,9 51 877,6 73 115,6 45 964,0 

Засоби масової інформації 776,9 589,2 697,8 895,3 

Фізична культура і спорт 17 156,2 24 865,9 33 783,7 45 724,3 

Будівництво 39 120,3 25 933,3 29 118,7 41 497,5 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатики 17 938,8 27 706,7 271,0 102,3 
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Інше 64 739,9 95 538,0 167 323,2 168 251,6 

Всього видатків 1 374 876,5 1 785 790,8 2 634 437,7 2 701 379,2 

Кредитування (надання та повернення) 1 703,3 5 202,5 6 305,4 1 651,3 

Разом видатків та кредитування 1 376 579,8 1 790 993,3 2 640 743,1 2 703 030,5 

Графік 25 Структура видатків міського бюджету  у 2016-2018 роках, % 
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16. 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. 

Таким чином, 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 проектів за рахунок коштів 

міського бюджету. Кошти громадського бюджету міста Рівного спрямовуються на реалізацію 

кращих проектів 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. 

Загальний обсяг громадського бюджету на бюджетний рік становить 10 мільйонів 

гривень. Загальний обсяг коштів громадського бюджету на 2018 рік збільшився до 15 

мільйонів гривень (на суму коштів, які не були використані у 2017 році на реалізацію 

проектів, визначених переможцями у 2016 році). Загальний обсяг коштів громадського 

бюджету на 2019 рік збільшується до 12,5 мільйона гривень (насамперед для завершення 

реалізації проектів-переможців громадського бюджету міста Рівного, фінансування яких було 

розпочате в 2017 та 2018 роках). Обсяг громадського бюджету для великих та малих проектів 

визначається рішенням Координаційного комітету громадського бюджету міста Рівного. 

 

Таблиця 34  Кількість поданих проектів за категоріями у 2016-2018 роках 

Назва категорії 2016 2017 2018 

Велоінфраструктура - - 2 

Безпека та громадський порядок - 1 1 

Дорожнє господарство 4 2 3 

Енергозбереження 2 - 1 

Засоби масової інформації - - - 

Комунальне господарство 17 19 32 

Культура 6 34 20 

Навколишнє середовище - - 3 

Освіта 1 12 11 

Охорона здоров’я 2 2 1 

Соціальний захист - 3 8 

Спорт 9 10 17 

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології - 1 4 

Транспорт 3 - 1 

Інше 1 2 6 

Разом 45 86 110 
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Таблиця 35  Віддано голосів за проекти за категоріями у 2016-2018 роках 

Назва категорії 2016 2017 2018 

Велоінфраструктура - - 828 

Безпека та громадський порядок - - 505 

Дорожнє господарство 544 318 26 

Енергозбереження 272 - 715 

Засоби масової інформації - - - 

Комунальне господарство 2 815 3 828 13 132 

Культура 1 126 5 098 7 497 

Навколишнє середовище - - 531 

Освіта - 2 048 4 065 

Охорона здоров’я 270 - 971 

Соціальний захист - 154 1 852 

Спорт 2 081 2 735 10 442 

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології - - 320 

Транспорт 55 - - 

Інше 18 - 1 615 

Разом 7 351 14 181 42 499 

 

Таблиця 36  Визначені переможні проекти у 2016-2018 роках 

Назва категорії 2016 2017 2018 

Великі проекти 11 8 5 

Малі проекти 20 16 12 

Всього 31 24 17 

 

Графік 26 Реалізація проекту Громадський бюджет у 2016-2018 роках 
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17. ЗАКЛАДИ СУСПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

17.1 Наука та освіта 
 

Місто Рівне має розвинутий науково-технічний потенціал. Значна роль відведена 

розміщеним на території міста науково-дослідним інститутам, проектним та проектно-

конструкторським організаціям, науковим та конструкторським підрозділам підприємств. 

Мережа закладів вищої освіти м. Рівне налічує 19 закладів, з них: 

- 4 заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, у яких здійснюється підготовка 

фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр»: 

 Національний університет водного господарства та природокористування; 

 Рівненський державний гуманітарний університет; 

 Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені С. Дем’янчука»; 

 Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

- 4 відокремлених структурних підрозділи закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації; 

- 11 закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, у яких здійснюється підготовка 

фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

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. Рівне у 2019 році становить 24 683 особи, що на 8% 

менше у порівнянні із минулим роком (26 774 особи у 2018 році), з них:  7 018 студентів 

навчається у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, 17 665 студентів – у закладах вищої освіти ІІІ-ІV 

рівнів акредитації. 

Із загальної кількості студентів (24 683 особи) на денній формі навчаються 16 635 

студентів, 8 048 студентів – на заочній формі, 10 844 студенти на державній формі, 13 839 

студентів на платній формі навчання. 

Прогнозований випуск 2019 року становитиме 9 995 фахівців (9 584 фахівця у 2018 

році), з них навчаються на державній формі 4 017 осіб, на платній формі – 5 978 осіб (денна 

форма – 5 904 особи, заочна форма навчання – 4 091 особа). 

Провідні заклади вищої освіти області, зокрема Національний університет водного 

господарства та природокористування, Рівненський державний гуманітарний університету та 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені 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.  

Зокрема, у 2018 році Національний університет  водного господарства та 

природокористування мав 128 діючих договорів про співпрацю з навчальними та науковими 

закладами, адміністративними організаціями, фондами та іншими установами мвіту. 
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Понад 180 викладачів відвідали закордонні установи з метою участі в міжнародних 

конференціях та симпозіумах, підвищенні кваліфікації, короткостроковому та 

довгостроковому стажуванні. 

У свою чергу Національний університет  водного господарства та 

природокористування відвідали понад 120 науковців та студентів, представників закордонних 

університетів, установ, які брали участь в  наукових та культурних заходах, що проводить 

університет. 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі освіта є Управління освіти 

Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

На даний час в освітній галузі міста функціонує 36 загальноосвітніх навчальних 

закладів, 2 позашкільних заклади, 37 дошкільних закладів (в т.ч. один підвідомчого 

підпорядкування) та міжшкільний навчально-виробничий комбінат. У дошкільних закладах 

станом на 01.01.2019 виховується 11257 дітей, в загальноосвітніх школах навчається 28384 

учнів. 

Кількість працюючих галузі становить 6141 особа, в тому числі  педагогічних 

працівників – 3833 особи, обслуговуючого персоналу – 1823 особи, спеціалістів – 485 осіб. 

Мають педагогічні звання «Старший учитель» - 475 педагогів, «Учитель-методист» - 545 

педагогів,  «Старший вихователь» - 37 педагогів, «Вихователь – методист» - 53 педагоги. 12 

педагогів мають звання «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений учитель 

України», 178 педагогів звання «Відмінник освіти».  

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом розширення 

мережі, ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового 

потенціалу дошкільних навчальних закладів.  

Згідно з дорожньою картою розвитку мережі закладів дошкільної освіти було 

реорганізовано НВК № 37 в заклад дошкільної освіти за числом 37, що дало можливість 

збільшити кількість закладів дошкільної освіти в місті. Згідно з Програмою розвитку освіти 

міста Рівного на 2017-2020 роки продовжується робота щодо відновлення функціонування 

дошкільного навчального закладу № 17 (вул. Соборна, 269) та дошкільного закладу за 

адресою вул. Дубенська,71. 

У дошкільних закладах міста функціонують 384 групи, в тому чисті: 235 груп з 12-

годинним перебуванням та 149 груп з 10,5 – годинним перебуванням. 

Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами віком від 1 до 6/7 років 

становить 81 %,  віком від 3 до 6/7 років – 95 %, 5-річного віку – 99 %.  

З 01.06.2013 в місті запроваджено електронну реєстрацію дітей для влаштування у 

дошкільні навчальні заклади. На даний час зареєстровано понад 8000 дітей (від народження до 

6(7) років). 

Для обдарованих дітей в місті функціонує 4 гімназії, 2 ліцеї, 8 навчально-виховних 

комплексів, 2 позашкільні заклади. За рахунок коштів місцевого бюджету в місті 

функціонують Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» та Центр 

ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами 

«Пагінець».  

Наше місто одним із перших в Україні долучилось до процесу запровадження 

інклюзивного навчання. Мережа закладів освіти та класів з інклюзивним навчанням щороку 

збільшується, зокрема: у 2012-2013 н.р. було таких 3 заклади (5 учнів); у 2018-2019 н.р. -  19 

закладів (99 учнів). 

Витрати бюджетних коштів на утримання однієї дитини у дошкільному закладі в 

середньому становить 19,1 тис.грн.,  у закладі загальної середньої освіти – 14,9 тис.грн.,  у 

Центрі «Пагінець» - 59,8 тис.грн., РНРЦ «Особлива дитина» -  66,4 тис.грн. 

У 2018-2019 навчальному році у місті Рівному збережено мережу позашкільних 

навчальних закладів. Систему позашкільних навчальних закладів управління освіти 

складають: Міський палац дітей та молоді, Міський центр творчості учнівської молоді. Усього 
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по місту налічується 403 гуртка у загальноосвітніх закладах та 495 гуртків у ПДМ та МЦТУМ, 

що охоплює понад 13 тисяч учнів (46 % від всієї кількості дітей, що навчаються).  

Усі загальноосвітні навчальні заклади, включаючи заклади нового типу (НВК, ліцеї, 

гімназії), в основному, забезпечені комп’ютерною технікою. Кількість учнів на один 

комп’ютер – 23. Усі навчальні заклади міста підключено до глобальної мережі Інтернет з 

використанням новітніх інформаційних технологій із застосуванням радіоканалу, 

супутникового інтернет-каналу, виділених ліній. 

У підпорядкуванні управління освіти перебуває санаторно-оздоровчий комплекс 

«Електронік-Рівне». На утримання закладу в міжсезонний період та підготовку до нового 

оздоровчого сезону щороку з бюджету виділяються кошти відповідно до Програми розвитку 

КП ДСОК «Електронік-Рівне» на період до 2019 року. 

 

Таблиця 37   Випускники середніх, вищих навчальних закладів, осіб  
(за даними управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації ) 

 

Тип, назва навчального закладу 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ 

ступеня, всього  
1268 1199 1182 1160 1206 

 -денні 1219 1156 1158 1137 1164 

 -вечірні 49 43 24 23 42 

Професійно-технічні училища 1146 1256 1129 1194 1280 

Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня 

акредитації, всього 
8498 8612 9908 9383 7331 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 
3298 3571 3357 3373 3864 

Рівненський державний  гуманітарний 
університет 

2011 1890 3879 3345 1900 

Рівненський інститут Київського університету 

права НАН України 
91 77 78 75 47 

Рівненський інститут слов’янознавства 
Київського славістичного університету 

227 328 217 153 0 

ПВНЗ „Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка С.Дем’янчука” 
2179 2373 2008 2022 1267 

Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

0 0 0 51 50 

Рівненський інститут вищого навчального  

закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

377 162 219 242 100 

Рівненська філія Європейського університету 242 153 90 59 34 

Рівненське  відділення  Навчально-наукового  

інституту  Національної  академії  внутрішніх 

справ 

73 58 60 63 69 

Вищі навчальні заклади І-IІ рівня 

акредитації, всього 
2805 2679 2600 2373 2253 

Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська 

медична академія» Рівненської обласної ради 
0 0 0 0 0 

Рівненський медичний коледж комунального 

закладу вищої освіти «Рівненська медична 
академія» Рівненської обласної ради 

(Рівненський державний базовий медичний 

коледж) 

465 445 669 606 552 

Рівненський кооперативний економіко-правовий 303 357 329 293 298 
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Тип, назва навчального закладу 2014 2015 2016 2017 2018 

коледж 

Технічний коледж НУВГП 157 155 275 255 201 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Рівненський коледж національного 

університету біоресурсів і природокористування 
України» 

637 665 419 368 379 

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП 357 297 297 254 237 

ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та 

бізнесу» 
307 263 241 238 228 

Рівненський економіко-технологічний коледж 

НУВГП 
223 251 275 176 164 

Рівненське музичне училище РДГУ 53 67 65 56 55 

ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та 
інженерний коледж» 

356 351 137 91 92 

Рівненський коледж вищого навчального 

закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

85 34 32 36 47 
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17.2 Охорона здоров'я 
 

За даними Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації 

на території міста функціонує 32 заклади охорони здоров’я: 9 – міського,  

19 – обласного, 4 – відомчого підпорядкування. 

В числі обласного підпорядкування, на території м. Рівного функціонують 2 заклади 

медико-соціального захисту Комунальний заклад «Рівненський обласний спеціалізований 

будинок дитини» 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 01.01.2019 в установах та закладах охорони здоров’я міського, обласного, 

відомчого підпорядкування та приватної медицини, розташованих на території м. Рівного 

працює 11 251 особа, у тому числі: 2 248 лікарів та 4 452 особи середнього медичного 

персоналу. Всі вони висококваліфіковані спеціалісти, що постійно підвищують свій 

професійний рівень. 

 В медичних закладах обласного підпорядкування працює 6 788 осіб, у тому числі 

лікарів – 1 211 осіб, середнього медичного персоналу – 2 631 особа.  

В закладах міського підпорядкування працює 3 811 осіб, у тому числі лікарів – 793 

особи, середнього медичного персоналу – 1 595 осіб. 

У відомчій медицині та закладах охорони здоров′я, що здійснюють приватну медичну 

практику на території міста Рівного працює 652 особи, з них лікарі – 244 особи, середній 

медичний персонал – 266 осіб. 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров′я є Управління 

охорони здоров′я виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Управління охорони здоров′я виконавчого комітету Рівненської міської ради, 

відповідно до покладених на нього повноважень, здійснює організаційне та методичне 

керівництво діяльністю закладів охорони здоров′я міста Рівного, контролює якість та обсяг 

медико-санітарної допомоги населенню міста. Вживає заходів для запобігання та зниження 

захворюваності міського населення, прогнозує розвиток мережі лікувальних закладів, сприяє 

впровадженню передового досвіду та наукових досягнень в галузі охорони здоров′я. 

На фоні демографічної кризи в державі та стрімкого старіння населення в місті Рівному 

уже більше десяти років стабільний ріст народжуваності +6,9 на 1000 населення. На фоні 

високого (за мірками Європейського союзу) показника смертності (6,3 на 1000 населення) 

природний приріст в місті Рівному продовжує залишатись позитивним. 

Медична допомога жителям міста надається в 9 міських комунальних медичних 

закладах: стаціонарна медична допомога дорослому населенню здійснюється в Центральній 

міській лікарні міста Рівне 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 міста надають 3 самостійні Центри первинної медико-санітарної 

допомоги; стоматологічну допомогу як дорослому так і дитячому населенню міста 

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.  

В 2018 році Центри ПМСД міста ввійшли в проект "Експертна підтримка автономізації 

медичних закладів первинного рівня в рамках медичної реформи", що реалізується ГО 

"Агенція змін "Перспектива" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Центр 

ПМСД "Центральний" отримав перемогу на участь в Проекті підтримки місцевих громад в 

ході переходу на нову систему фінансування, що впроваджується за підтримки USAID. На 

початку року КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР став одним із 15 переможців грантового 
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конкурсу від проекту USAID "Підтримка реформи охорони здоров′я Центрів передового 

досвіду" де на сьогодні пріорітетними напрямками діяльності є клієнтський сервіс та 

комунікації. Колектив закладу Центру ПМСД "Ювілейного" спрямовує свою діяльність на 

пацієнтоорієнтованість і прагне стати сучасним, якісним, доступним, професійним, 

ефективним, комфортним, конкурентно-спроможним медичним закладом.  

Станом на 01.01.2019 в закладах охорони здоров′я міста Рівного працює 15 лікарів, 

яким присвоєне звання Заслуженого лікаря України, 1 лікар має звання Заслуженого 

працівника охорони здоров′я та 12 лікарів, що захистили кандидатські дисертації. 

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 року в ЦМЛ м. Рівне 

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. Рівне було 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. В 2018 році вперше в закладі проведено операцію - металоостеосинтез 

(Рівненські лікарі одні із перших, хто здійснив таке оперативне втручання. В Україні дані 

операції є рідкістю). В квітні 2019 року в спільно із лікарями з Національного Інституту 

хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова в Центральній міській лікарні Рівного вперше 

проведено операцію на відкритому працюючому серці (надалі такі операції будуть 

проводитись на постійній основі). Центральна міська лікарня має 6 відділень обласного 

значення. Два відділення Центральної міської лікарні м. Рівне (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.  

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-

діагностичними відділеннями. В Міській лікарні № 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. Незабаром розпочне роботу відділення 

клінічної неврології та нейрореабілітації на базі комунального некомерційного підприємства 

"Міська лікарня № 2" Рівненської міської ради, де пацієнти з ураженнями серцево-судинної та 

судинно-мозкової системи, порушеннями центральної нервової системи, після перенесених 

травм, та інше, зможуть проходити реабілітацію за допомогою професійного догляду, 

відповідного обладнання, після отриманого основного процесу лікування, та з використанням 

сучасних мультидисциплінарних підходів до відновлення втрачених функцій організму. 

Стаціонарна медична допомога дитячому населенню міста надається в КНП "Міській 

дитячій лікарні" РМР. На сьогодні Міська дитяча лікарня 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.  
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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 та трьох жіночих консультацій, що є структурними підрозділами, 

проводиться активна пропаганда грудного вигодовування дітей. Запроваджено «День 

відкритих дверей» для майбутніх батьків, які планують свою вагітність та народження 

малюка. Протягом останніх 8 років не реєструється материнська смертність. В КНП 

"Пологовому будинку" РМР працюють індивідуальні пологові зали та широко проводяться 

спільні пологи.  

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 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. 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 Центральної міської лікарні м. 

Рівного. 

Три центри по наданню первинної медико-санітарної допомоги міста Рівного 

заключили договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 

та отримують фінансування з Національної служби здоров'я України. З метою впровадження 

етапів реформування галузі охорони здоров′я на первинному рівні надання медичної допомоги 

Центри ПМСД Рівного зареєстровані в електронній системі обміну медичною інформацією 

(eHealth) де на сьогодні продовжують реєструвати підписані декларації з пацієнтом. 77% 

рівнян обрали для себе лікаря. В Центрах первинної медико-санітарної допомоги Рівного 

впроваджено електронний рецепт для реалізації Національної програми «Доступні ліки». 

Створена система електронної реєстратури та впроваджуються елементи формування 

електронних амбулаторних карток. 

В місті Рівному діють пункти невідкладної медичної допомоги при закладах охорони 

здоров′я. З 4 пунктів невідкладної медичної допомоги при амбулаторно-поліклінічних 

закладах м. Рівного - 2 забезпечують цілодобове надання медичної допомоги дитячому 

населенню всього міста.  

З метою забезпечення адекватного знеболення хронічного болю у хворих жителів міста 

при Центрах ПМСД Рівного створені виїзні паліативні бригади. 

З 2016 року управлінням охорони здоров′я Рівненського міськвиконкому спільно з БО 

«Пацієнти України» запроваджено в м. Рівне 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 «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 виконавчого комітету Рівненської міської ради регулярно 

оприлюднює інформацію щодо надання невідкладної (ургентної) допомоги жителям міста та 

надходження та використання коштів отриманих з інших джерел власних надходжень та стан 

фінансування галузі на Веб-сторінці Управління охорони здоров′я міста офіційного сайту 

Рівненської міської ради. 
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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 проекту «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. 

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 плідно співпрацюють із зарубіжними громадськими, 

благодійними, релігійними організаціями, медичними університетами, клініками, 

Європейською асоціацією спортивної травматології, хірургії колінного суглобу та артроскопії 

та іншими установами.  

 

 

Таблиця 38    Місткість лікарень 

Лікувальна установа 

Кількість ліжок 

стаціонарних 
денного 

перебування 

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна 

міська лікарня»  Рівненської міської ради 
745 75 

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 

- 10 

Комунальне некомерційне підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний» 

Рівненської міської ради 

- 43 

Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» 

Рівненської обласної ради 
118 10 

Комунальний заклад «Рівненська обласна дитяча лікарня» 

Рівненської обласної ради 
365 - 

Комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна 

лікарня» в тому числі 
675 10 

- обласний опіковий центр 40 - 

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 230 20 
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Лікувальна установа 

Кількість ліжок 

стаціонарних 
денного 

перебування 

протипухлинний центр» Рівненської обласної ради 

Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-

венерологічний диспансер» Рівненської обласної ради 
40 - 

Комунальний заклад «Рівненський обласний центр 

психічного здоров’я населення» Рівненської обласної 

ради  

145 - 

Комунальний заклад «Рівненський обласний 

протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної 

ради  

340 - 

Рівненський військовий (базовий) госпіталь 180 - 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання 

МВС України по Рівненській області» 
80 - 
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17.3 Заклади культурно-спортивного призначення 

 
Різноманітним і насиченим є культурне та мистецьке життя міста. Сьогодні у місті 

Рівному збережена та активно діє базова мережа мистецьких закладів культури, що 

фінансуються з міського бюджету та підпорядковані Управлінню культури і туризму 

виконавчого комітету Рівненської міської ради: 2 дитячі музичні школи (Комунальний заклад 

«Рівненська дитяча музична школа №2», Рівненська дитяча музична школа імені М. Лисенка), 

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. Також 

у місті активно діє 1 кінотеатр - кінопалац «Україна». Кращим в західному регіоні України 

визнаний Рівненський зоопарк загальнодержавного значення. 

Окрасою рівненських ландшафтів є багатство зелені, адже у місті існує 10 парків. У 

центральній частині міста розташований Парк культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка 

(найстаріший публічний парк Рівного), парк Молоді (Лебединка), парк Перемоги, великий і 

мальовничий гідропарк.  

Привабливістю міста є Рівненський обласний краєзнавчий музей, літературний музей 

Уласа Самчука, музей «Просвіти», галерея європейського живопису «Євро-Арт», музей 

бурштину та інші. 

Муніципальним органом управління в галузі культури є Управління культури і туризму  

виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Муніципальним органом виконавчої влади в галузі спорту є Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту  виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

На сьогодні в місті Рівному функціонує 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різної 

форми власності та підпорядкування. 

 

Таблиця 39   Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх форм 

власності та підпорядкування 

Назва Адреса Телефон Примітка 

Дитячо-

юнацька 

спортивна 

школа (далі – 

ДЮСШ) № 1 

м. Рівне, 

вул. С. Петлюри, 26 

26-14-65 http://sport-school-1.at.ua/  

Підпорядкування: Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

Види спорту: боротьба греко-римська, 

гімнастика спортивна, фрістайл, шахи. 

СДЮСШОР 

№ 2 

м. Рівне, 

вул. Є.Коновальця,17 

62-74-06,  

64-69-11 

http://dush2rv.in.ua/   

Підпорядкування: Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

Види спорту: плавання. 

ДЮСШ № 3 м. Рівне, 

вул. Макарова, 28 а 

64-05-66 

64-05-97 

http://dush3.inf.ua/   

Підпорядкування: Управління у справах 

http://sport-school-1.at.ua/
http://dush2rv.in.ua/
http://dush3.inf.ua/
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Назва Адреса Телефон Примітка 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

Види спорту: плавання. 

ДЮСШ № 4 м. Рівне, 

вул. Фабрична, 7 

24-57-31 

24-57-42 

http://dushrivne.at.ua/  

Підпорядкування: Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

Види спорту: гандбол, велоспорт, 

волейбол, стрільба кульова, регбі, футзал. 

ДЮСШ № 5 

  

м. Рівне, 

вул. С. Бандери, 39 

63-80-73 http://sport-school 5.at.ua/ 

Підпорядкування: Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради  

Види спорту: бокс, боротьба вільна, 

велоспорт, дзюдо, кікбоксінг. 

ДЮСШ з 

футболу  

«Верес»  

м. Рівне, 

вул. Замкова, 34 

096-523-

00-07 

http://veres-school.at.ua/   

Підпорядкування: Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської ради  

Види спорту: футбол. 

ОСДЮСШОР м. Рівне, 

вул. Соборна, 11 а 

26-48-67 http://sport-rivne.org/    

Підпорядкування: Управління освіти і 

науки Рівненської ОДА  

Види спорту: баскетбол, волейбол 

пляжний, легка атлетика, теніс. 

Рівненська 

ОДЮСШ 

інвалідів 

м. Рівне, 

вул. Поштова, 5 

63-43-82 Підпорядкування: Рівненська обласна 

рада  

Види спорту: волейбол, легка атлетика, 

пауерліфтинг, плавання, футбол, теніс 

настільний. 
 

Також  в місті Рівному ще функціонують 5 ДЮСШ приватної форми власності: ДЮСШ 

з веслування та ОКДЮСШ «Авангард», підпорядковані Рівненській обласній організації ФСТ 

«Україна»; РОК ДЮСШ «Спартак», підпорядкована Рівненській обласній організації ФСТ 

«Спартак», КДЮСШ «Юний динамівець», підпорядкована Рівненській обласній організації 

«Динамо»; Рівненська ОК ДЮСШ «Колос», підпорядковані Обласній раді ФСТ «Колос». 
 

Таблиця 40   Перелік інших закладів фізичної культури та спорту  

Назва Адреса Телефон Примітка 

КЗ «Стадіон Авангард» м. Рівне, вул.. 

Замкова,34 

26-39-17 Перебуває на реконструкції 

КЗ «Рівненський міський 

спортивно-технічний 

клуб» 

м. Рівне, вул.. 

Д.Галицького, 

25 

40-83-37 Орган управління: Управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Рівненської 

міської ради 

КЗ «Рівненський міський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

м. Рівне, вул.. 

Шевченка, 45  

63-43-43 Орган управління: Управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Рівненської 

міської ради 

http://dushrivne.at.ua/
http://veres-school.at.ua/
http://sport-rivne.org/
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Жителі міста мають можливість займатися спортом на спортивних майданчиках за 

місцем проживання та в місцях відпочинку населення. 

 

Таблиця 41   Перелік спортивних майданчиків за місцем проживання та в 

місцях відпочинку населення 

Найменування  Адреса спортивного 

об’єкта  

Балансоутримувач/ 

власник  

Види спорту, що 

культивуються 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Макарова,8 

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Рівненської міської 

ради (далі – УСМС) / 

територіальна громада 

міста Рівне 

Міні-футбол, 

загальна фізична 

підготовка (далі – 

ЗФП) 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Макарова,10 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Олени 

Теліги,51 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол, міні-

футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, проспект 

Миру,4 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол  

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Набережна, 22 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Фабрична,1 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Богоявленська, 4а 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Богоявленська,4 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Князя 

Романа,4 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Відінська, 

48 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол,  ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Київська,8 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, 

баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Ювілейна,5 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Волейбол, міні-

футбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Київська,44 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Макарова,28-

Вербова,46 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол, 

волейбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Князя 

Острозького,  22 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Волейбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Соборна, 

442 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол, міні-

футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Костромська, 1 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол, міні-

футбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Короленка,3 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

баскетбол 
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Найменування  Адреса спортивного 

об’єкта  

Балансоутримувач/ 

власник  

Види спорту, що 

культивуються 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Петра 

Могили,53-53а 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. С.Крушельницької, 

73-75 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Коновальця,15 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, 

волейбол, 

баскетбол,  ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Волинської дивізії, 

11б-15 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Волинської 

дивізії,19-31 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, пляж озера 

Басів Кут 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Волейбол 

пляжний 

(парковий) 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Богоявленська-

18/проспект Генерала 

Безручка 2/20 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, 

баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Київська,17 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. А.Мельника,20-22 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, 

баскетбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Небесної 

сотні,22 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол , ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Данила 

Галицького, 5  

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Баскетбол 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Соборна,3д 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Футбол, 

баскетбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. Довженка УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Міні-футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Костромська,7-11 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Футбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Волинської 

Дивізії,7-9 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Шухевича, 2 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. СоФабрична, 6-8 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Футбол, 

баскетбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, вул. 

Золотіївська, 74-76 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Футбол, 

баскетбол, ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Залізнична, 34 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

ЗФП 

Спортивний майданчик м. Рівне, 

вул. Басівкутська, 168 

УСМС/ територіальна 

громада міста Рівне 

Футбол, 

баскетбол, ЗФП 
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Таблиця 42 Місткість споруд культурно-спортивного призначення 

Споруда 

Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події чи заходи, що викликають 

найбільший приплив гостей 

Рівненський академічний український 

музично-драматичний театр 
730 Вистави, концерти, урочисті заходи 

Рівненський академічний обласний 

театр ляльок 
194 

Вистави, інші культурологічні 

заходи 

Кінопалац «Україна» 716 
Демонстрація фільмів, інші 

культурологічні заходи    

КЗ «Рівненський міський палац 

культури» 
887 

Концерти, конкурси, фестивалі, 

вистави, виставки, інші 

культурологічні заходи 

КЗ  «Міський Будинок культури» 599 
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 

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 

Стадіон з технічних видів спорту 

«Мототрек» 15000 

Всеукраїнські та міжнародні 

змагання з мотоциклетного спорту, 

концерти 

Стадіон Національного університету 

водного господарства та 

природокористування 

1000 
Всеукраїнські, обласні, міські 

спортивні змагання 

Комунальний заклад «Стадіон 

Авангард» Рівненської міської ради 
 Перебуває на реконструкції 

Стадіон ДЮСШ з футболу «Верес» 
400 

Всеукраїнські, обласні, міські 

змагання з футболу, регбі 

Стадіон «Хімік» ПАТ «Рівнеазот» 

1500 

Всеукраїнські, обласні, міські 

змагання з футболу, бейсболу та 

софтболу 

Спортивна зала ДЮСШ № 4 

Рівненської міської ради 

400 

Календарні ігри розіграшів 

чемпіонатів України (БК Рівне – 

баскетбол суперліга жінки, вища ліга 

чоловіки, МФК Рівне – мініфутбол 

екстраліга), всеукраїнські, обласні, 

міські змагання з видів спорту 
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18. 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 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.  

Цікавим фактом є те, що у XVIII-XIX століттях у 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. Детальний опис об’єктів знаходиться на сайті: history.rv.ua.  

З липня 2018 року розпочав свою діяльність туристично-інформаційний центр.  

 

18.1 Туристичні маршрути міста 
 

№1. 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 
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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. 

 

№2. Екскурсійний маршрут по місту «Дорога до храму». 

Тривалість екскурсії: 2 год. 15хв. 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-Стефанівська церква, Свято-Покровський 

кафедральний собор. 

 

№3. Екскурсійний маршрут по місту «Рівне - вчора, сьогодні, завтра».   

Історія  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 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.Шевченка».  

Парк ім. Т. 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 було 

встановлено перший пам’ятник Великому  Кобзареві. Із розваг на початку 1960-х на території 

парку діяли планетарій, стрілецький тир, кімната сміху, читальна і телевізійна зала, 

танцювальний майданчик, літні 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 рр. 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. Екскурсії по території Рівненського зоологічного парку: «Загальний огляд 

колекції зоопарку», «Рідкісні та зникаючі тварини світу», «Огляд колекції екзотаріуму». 
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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 і т.д.). Ви зможете дізнатись багато цікавої та пізнавальної інформації 

про життя тварин та приємно провести час на свіжому повітрі. 

 

18.2 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 естрадної пісні ім. Володимира Івасюка «Весна Івасюка» (березень); 

- Арт-проект для літніх людей «Сердечні зустрічі» (березень); 

- Всеукраїнський хореографічний фестиваль з історичною складовою «Art-Soul» (квітень); 

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс із хореографічного мистецтва «Grand Spring Festival» 

(травень); 

- Фестиваль духових оркестрів «Звучить оркестрів мідь» (травень); 

- Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва «Бурштинові солоспіви» (травень); 

- Щорічне фольклорно-етнографічне свято «Музейні гостини» (травень); 

- Фестиваль майстер-класів «Рівненські пироги» (червень); 

- Щорічний мистецький проект «Рівне. Літо. Музика» (червень-серпень); 

- Всеукраїнський пісенний фестиваль «Під небом Рівного» (червень); 

- Всеукраїнський турнір зі спортивно-бального танцю «Крок до зірок» (червень); 

- Фестиваль-конкурс «Ми – талановиті. Мегаподія» (червень); 

- Міжнародний ковальський фестиваль «Металеве серце України» (серпень); 

- Міжнародний фестиваль джазової музики «Art Jazz Cooperation» (серпень); 

- Всеукраїнський фестиваль естрадної пісні «Пісенна фієста» (серпень); 

- Міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії» (серпень); 

- Відродження літературного фестивалю СУП-Культура (вересень-жовтень); 

- Всеукраїнський фестиваль-ярмарок «Бульба-фест» (жовтень); 

- Етнічний фестиваль «Лірницька Покрова в Рівному» (14 жовтня); 

- Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» (14 жовтня); 

- Міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів 

«ЛіхтАрт» (листопад); 

- Традиційний фестиваль зі спортивно-бального танцю «Різдвяний бал» (грудень). 

 

18.3 Готелі 

 

Таблиця 43  Перелік готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, 

які функціонують в місті Рівному 
 

№ 

п/п 

Назва закладу Адреса, де надаються 

послуги з тимчасового 

розміщення у місцях 

проживання 

К-ть 

номерів 

Місткість  Завантаж

е-ність 

2018 року  

1. Готель «Мир» вул. Міцкевича, 32 97 156 90% 

2. Готель «Україна» вул. Соборна, 112 69 123 90% 
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3. Готель «Турист» вул. Київська, 36 105 120 70% 

4. Готель «Оптіма» вул. Словацького, 9 51 97 80% 

5. Готель «Централь» вул. 16 Липня 7б  27 51 70% 

6. Готель «Марлен» вул. Грушевського, 13 9 15 50% 

7. Готель «Околиця» вул. Млинівська, 3 7 14 100% 

8. Готель «Форсаж» вул. Князя Володимира, 109 11 19 100% 

9. Готель «Підкова»  вул. І.Підкови, 17а 17 34 80% 

10. Готель «Орлан» вул. Відінська, 9 11 28 70% 

11. Готель «Мелроуз» вул. Костромська, 59 16 35 75% 

12. Ок Хотел «Ok Hotel» вул. Дворецька, 48 5 10 70% 

13. Квартирно-

готельний комплекс  

«Nirvana» 

вул.Кн. Ольги, 8 (3 поверх) 15 50 70% 

14. Капсульний костел 

«Full House Hotel 

&Capsule Hostel» 

вул. Київська, 10 14 53 60% 

15. Хостел «На 

Драгоманова, 27» 

вул. Драгоманова, 27 3 24 60% 

16. Готель  «Нептун» вул. Драганчука, 9а 5 10 50% 

17. Рівне Хостел  вул. Соборна 19-21, кв. 23 

вул. Соборна, 156 

вул. Дубенська БОС, 217 

3 20 70% 

18. Кафе-бар 

«Гостинний двір» 

вул. Курчатова, 29 1 2 - 

19. Оздоровчо-

розважальний 

комплекс «Блісс» 

Вул. Дворецька, 93 3 6 100% 

20. Кафе-мотель 

«Смажений 

кабанчик» 

вул. Чернишова, 7 5 10 70% 

21. Кафе-мотель  V12  вул. Соборна, 370 5 10 100% 

22. Міні-готель 

«PIENO PIANO» 

вул. Тиха, 10 4 8 100 % 

23. Хостел «Гранат» вул. Данила Галицького, 2а 4 24 - 

 ВСЬОГО  487 919  

 

18.4 Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок 

 

Таблиця 44 Встановлення у 2017-2018 роках пам’ятних знаків, меморіальних 

дощок у м. Рівному (за даними Управління культури і туризму) 

№ 

з/п Найменування об’єкта 
Рік 

відкриття 

Розпорядження 

міського голови 

1

1. 

Меморіальні знаки за концепцією «камені 

спотикання»  
2017 

Розпорядження 

міського голови від 

27.06.2017 №599-р 
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№ 

з/п Найменування об’єкта 
Рік 

відкриття 

Розпорядження 

міського голови 

2. 

 

Пам’ятний знак  на місці колишнього єврейського 

кладовища (вул.Литовська) у м.Рівному 
2017 

Розпорядження 

міського голови від 

05.09.2017 №791-р 

3. 

Фігура-знак «Просвіта» з нагоди 100-річногоо 

ювілею Рівненської міської організації «Міське 

об’єднання товариства «Просвіта» 95в парку 

ім.Тараса Шевченка  

2017 

Розпорядження 

міського голови від 

05.09.2017 №788-р 

4.   

Меморіальна дошка Герою АТО Богуславському 

Олексію Ігоровичу на ЗОШ №5 ім.О.Борисенка 

(м.Рівне, вул.Миколи Негребецького, буд.20) 

2018 

Розпорядження 

міського голови від 

21.11.2018 №1069-р 

5. 

Меморіальна дошка Герою АТО Рєпіну Євгену 

Володимировичу на ЗОШ №23 (м.Рівне, вул.Вербова, 

буд.42)  

2018 

Розпорядження 

міського голови від 

21.11.2018 №1061-р 

6.  

Меморіальна дошка Герою АТО Рєпіну Євгену 

Володимировичу на будинку, в якому він жив 

(м.Рівне, вул.І.Франка, буд.3) 

2018  

7.  

Меморіальна дошка Герою АТО Голубєву Сергію 

Володимировичу на НВК «Колегіум» (м.Рівне, 

вул.Т.Шевченка, буд.103) 

2018 

Розпорядження 

міського голови від 

21.11.2018 №1062-р 

8.   

Меморіальна дошка Леонарду Бернстайну на 

будинку за адресою: місто Рівне, вулиця Симона 

Петлюри, будинок №13 

2018 

Розпорядження 

міського голови від 

21.11.2018 №1060-р 

9. 
Пам’ятний знак  «Мікрорайон Золотіїв. 1511»   

 
2018 

Розпорядження 

міського голови від 

01.10.2018 №870-р 

1

10. 

Меморіальна дошка журналісту Володимиру 

Никифоровичу Шишкову 
2018 

Розпорядження 

міського голови від 

30.05.2018 №475-р 

11. 
Анотаційна дошка на вулиці Ніколауса Арндта у 

м.Рівному 
2019 

Розпорядження 

міського голови від 

19.12.2018  №1187-р 

1

12. 

Меморіальна дошка на приміщенні колишньої 

чеської школи                            за адресою: місто 

Рівне, вулиця Дорошенка, будинок №4   

2018  

13. 

Меморіальна дошка громадському активісту, 

журналісту Олександру Мельничуку на стіні 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

місто Рівне, вулиця Соборна, будинок № 287  

2019 

Розпорядження 

міського голови від 

23.01.2019 №52-р 

14. 

Меморіальна  дошка Козачку Петру Миколайовичу 

на фасаді Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №18 Рівненської міської ради за адресою: 

місто Рівне, вулиця Карпинського, будинок №15А  

2019 

Розпорядження 

міського голови від 

20.04.2019 №327-р 

15. 

Меморіальна дошка Герою Небесної сотні Герою 

України Георгію Вагаршаковичу Арутюняну за 

адресою: місто Рівне, вулиця            Ст. Бандери, 

будинок №2 

2019 

Розпорядження 

міського голови від 

08.05.2019 №451-р 

 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 96 

19.  АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному за адресою: місто Рівне, 

майдан Просвіти, 2, розпочав свою роботу 29 січня 2016 року. Керівництво та відповідальність 

за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному  рішенням 

Рівненської міської ради від 08 листопада 2013 року №3507 покладено на Управління 

забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.  

Центр надання адміністративних послуг надає понад 220 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, безпеки праці, екології та природних ресурсів, а також, 

адміністративні послуги, що пов’язані з використанням даних Державного земельного 

кадастру.    

В приміщенні Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному надаються 

послуги КАТП 1728, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», ПАТ «Рівнеобленерго», ТОВ 

«Рівнетеплоенерго», ПАТ «Рівнегаз» та Рівненської обласної енергопостачальної компанії 

(РОЕК).   

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному один з найяскравіших 

прикладів успішної  реформи системи надання адміністративних послуг в Україні. 

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 2016». 

СЕКТОР А. ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ВІДДІЛ ПАСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ 

Якість, швидкість та доступність – основні принципи роботи сектору А Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівному. Рішенням Рівненської міської ради від 31 березня 

2016 року №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 міста Рівного 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. 

1 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 В. ВІДДІЛ ІНТЕГРОВАНИХ ПОСЛУГ/ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Комплексне надання адміністративних послуг в найкоротший строк та за мінімальної 

кількості відвідувань - основні пріоритети роботи сектору В. Відділ інтегрованих послуг 

Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради здійснює 

комплексне надання адміністративних послуг за принципом єдиного звернення у 

відповідності до життєвої ситуації.   
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З метою мінімізації кількості відвідувань необхідних для отримання адміністративних 

послуг, забезпечення економічного добробуту та прав мешканців на одержання якісних 

житлово-комунальних послуг в приміщенні  сектору В Центру надання адміністративних 

послуг у місті Рівному надаються послуги:  

- КАТП 1728,  

- РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»,  

- ПАТ «Рівнеобленерго»,  

- ТОВ «Рівнетеплоенерго»,  

- ПАТ «Рівнегаз», 

- Рівненської обласної енергопостачальної компанії (РОЕК).   

СЕКТОР С. 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 26 управлінь та відділів, 

серед яких 15 – обласних та 11 управлінь Рівненської міської ради. Основним показником 

ефективності роботи сектору адміністративних послуг є постійно зростаюча кількість 

звернень.  

В приміщенні сектору С здійснюють безпосередній прийом представники КП 

“Рівненське міське бюро технічної інвентаризації” та Управління державної архітектурно - 

будівельної інспекції в Рівненській області. 

СЕКТОР D. ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

Послідовність, системність, законність – основні принципи роботи сектор у 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.  

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 Е. 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 
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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.  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ У МІСТІ РІВНОМУ В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ «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, з реєстрації місця проживання та видачі різних видів довідок у цій сфері, 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.  
 

Таблиця 45 Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг у 

місті Рівному за 2016-2018 роки 
 

 2016 2017 2018 

Кількість наданих адміністративних послуг 207 020 245 101 368 282 

Кількість відмов у наданні адміністративних 

послуг 
16 423 3 142 3 019 

Надані консультації 79 249 53 316 47 491 

Надходження до бюджету, грн. 4 406 396,56 8 694 957,83 13 015 709,03 

Графік 27 Динаміка наданих та відмов у наданні адміністративних послуг у  

2016 – 2018 роках 
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20. ДОВКІЛЛЯ 

В місті Рівному моніторинг довкілля, відповідно до Положення про державну систему 

моніторингу довкілля здійснюють: Департамент екології та природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації, Рівненський обласний центр з гідрометеорології, Державна 

установа «Рівненський обласний лабораторний центр  Міністерства охорони здоров’я 

України», Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. 

Муніципальним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього 

природного середовища є Управління житлово-комунального господарства та Управління 

економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Система статистичних показників, яка відображає стан довкілля у місті Рівному, 

включає надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення, скид забруднених стоків у поверхневі водойми, розміщення небезпечних 

відходів на території міста, використання земельних, водних, рослинних та тваринних 

ресурсів. 

 

20.1 Атмосфера 

 

Таблиця 46     Забруднення  повітря 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Викиди шкідливих речовин в 

атмосферне повітря – всього, тонн 
17069 14923 31651 28421 26091 

Стаціонарні джерела,  у тому числі: 4417 3712 3165 2842 2609 

  речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
735 668 668 682 659 

  діоксин азоту NO2 702 623 513 410 359 

  сірки діоксид SO2 89 82 91 95 105 

  оксид вуглецю 648 529 403 307 214 

Пересувні джерела,  у тому числі: 12652 11211 -1 -1 -1 

  сажа 348 294 -1 -1 -1 

  діоксин азоту NO2 2058 1740 -1 -1 -1 

  сірки діоксид SO2 256 214 -1 -1 -1 

  оксид вуглецю 8685 7813 -1 -1 -1 

1 – У 2016-2018 роках розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 

забруднення не проводилися.  
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Графік 28 Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, тонн 

 
* – У 2016-2018 роках розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 

забруднення не проводилися.  
 

20.2 Водні ресурси міста 

Вода – одна із основних складових людського існування. Величина її споживання в 

тисячі разів перевищує життєво необхідні енергетичні ресурси, зокрема нафта і вугілля. 

Головне джерело води для України – це великі річки: Дніпро, Дунай, Дністер, 

Південний Буг, Прип’ять. Повноводність та стан води в цих водних артеріях залежить від 

стану їхніх приток, а саме малих річок. Адже близько 90% водних ресурсів України 

формується саме за рахунок малих річок. Тому проблема їх охорони і раціонального 

використання набуває нині особливого державного значення.  

Місто Рівне за гідрологічною характеристикою розташоване в басейні річки Прип’ять. 

Через його територію протікає ліва притока Горині – річка Устя, яка в свою чергу має 

притоки: річку Безодня, струмки Тиннівка та Боярчик. Крім того, на річці Устя штучно 

створено 4 водоймища: Басівкутське водосховище та 3 ставки гідропарку. 

Річка Устя, як і більшість річок Рівненщини, протікає з півдня на північ. Загальна 

протяжність річки, яка є лише на  території Рівненщини – 68 км. 

Площа водозабору – 762 км2 . 

Річка характеризується інтенсивним підвищенням рівнів води під час весняної повені 

та низьким стоянням у літню пору. Прогресуюче антропогенне навантаження є однією з 

причин погіршення якості води в річці.  

Враховуючи екологічні нормативи, регламентовані Водним Кодексом України та 

визначені Водною Рамковою Директивою Європейського Союзу, з метою перетворення 

басейну річки Устя у стабільний ландшафт з «добрим» станом поверхневих вод, їхньої 

рекреаційної та туристичної привабливості, в місті розроблена і реалізовується Програма 

розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2015-

2020 роки. 

 

 

 

 



___________________________ Профіль громади  м.Рівне _________________________ 

 101 

 

Таблиця 47 Основні показники водопостачання і водовідведення (млн.м3)* 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Забрано води з природних водних об’єктів 13,2 14,6 13,0 12,9 11,9 

Використано свіжої води у тому числі 20,2 18,9 16,9 17,1 18,1 

для побутово-питних потреб 11,8 9,6 9,4 9,0 9,9 

для виробництва 8,3 9,2 7,4 8,0 8,2 

Відведено (скинуто) зворотних вод 23,2 21,0 18,8 21,4 20,5 

Обсяг оборотної та послідовно (поворотно) 

використаної води 
259,5 222,8 153,8 82,7 64,2 

Потужність очисних споруд 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 
 

* за даними Рівненського обласного управління водних ресурсів 

 

Використання свіжої води – кількість вод всіх видів (поверхневих, підземних, 

пластових, шахтних тощо), використаних для потреб споживачів, забраних або одержаних із 

водозаборів, що належать підприємствам, а також комунальних водопроводів та інших 

водогосподарчих систем. За даними Рівненського обласного управління водних ресурсів з 

року в рік використання свіжої води по м. Рівне зменшується, як за рахунок побутово-питних 

потреб, так і за рахунок використання води для виробництва. 

 

20.3 Відходи 

 Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі 

людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення 

та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення (стаття 1 Закону України «Про відходи»). Побутові відходи – тип відходів, що 

утворюються у житлово-комунальному господарстві і, в цілому, у сфері споживання людини. 

Морфологічний склад побутових відходів – це співвідношення окремих компонентів: 

харчових відходів, полімерів та паперу, текстилю, чорних та кольорових металів тощо, які 

знаходяться у змішаному стані. На склад відходів впливають кліматичні умови, рівень 

благоустрою житлової забудови (наявність централізованого водопостачання, каналізації, 

опалення тощо), рівень життя населення. 

Дослідження з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів у 

м. Рівному восени 2014 року проводилося ТзОВ «Український науково-дослідний інститут з 

розробки та впровадження комунальних програм та проектів». За даними, отриманими в 

результаті досліджень виявлено, що найбільшу кількість компонентів у середньому в 

житловій забудові (багатоквартирні житлові будинки) складають харчові відходи (овочі, 

фрукти, відходи садівництва тощо) – 30,61 %, залишок твердих побутових відходів після 

вилучення компонентів (дрібне будівельне сміття, каміння, вуличний змет тощо) займає 26,99 

%. 

Також у складі твердих побутових відходів, що збираються на території міста у 

контейнерах житлових будинків міститься значна кількість скла – 15,69 %. 
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Графік 29 Морфологічний склад твердих побутових відходів у контейнерах 

багатоквартирних житлових будинків з наявністю усіх видів 

благоустрою у м. Рівному в осінній період, % за масою 
 

 

 

 

20.3.1 Небезпечні відходи 

 
 

Таблиця 48  Утворення відходів за класами небезпеки1, тонн 

 

1 – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 
2 – дані попередні. 
 

 

 

 2014 2015 2016 2017 20182 

Всього 44126 106709 78128 68496 92162 

І класу небезпеки 69 65 58 61 29 

ІІ класу небезпеки 66 44 34 25 41 

ІІІ класу небезпеки 147 165 76 50 28 

IV класу небезпеки 43844 106435 77960 68360 92064 
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Таблиця 49 Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

місцях видалення відходів за класами небезпеки на кінець року, 

тонн 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 22199005 34264401 22341070 22445040 22557414 

І класу небезпеки - - - - - 

ІІ класу небезпеки 1226 1244 1256 1256 1256 

ІІІ класу небезпеки 14828 14828 14828 14829 14829 

IV класу небезпеки 22182951 34248329 22324986 22428955 22541329 

 

Однією з найбільших екологічних проблем є зростання обсягів використаної 

електроніки та супутнього обладнання, серед яких особливу загрозу становлять відпрацьовані 

батарейки. Батарейки, залежно від їхнього типу, містять важкі метали та небезпечні елементи. 

Потрапляючи в навколишнє середовище, одна пальчикова батарейка забруднює 20 м2 ґрунту 

або 400 л води. 

За ініціативи відділу екології Управління економіки міста долучилось до безстрокової 

кампанії громадських природоохоронних організацій «Батарейкам – утилізація!», 

організованої Всеукраїнською екологічною лігою, Національним молодіжним центром 

«Екологічні ініціативи» та Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта». Партнером 

акції є ТОВ «Сігмас Еколоджі», яке забезпечує логістичну складову зі збору батарейок та їх 

подальше транспортування для утилізації на завод у Францію. 

 Враховуючи правову невизначеність на рівні держави в питанні поводження з 

відпрацьованими батарейками, за ініціативи Управління економіки міста, Управління 

житлово-комунального господарства та Комунального автотранспортного підприємства 1728, 

в місті розробляється система збирання та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму. 
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21. ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ МІСТАМИ 
Примітка: . Для порівняння відібрані міста з чисельністю населення 200 – 300 тисяч осіб. 

Дані надані економічними службами виконавчих комітетів міських рад відповідних міст. 

Графік 30 Середньорічна чисельність наявного населення за 2018 рік, тис.осіб 

Графік 31 Обсяг реалізованої промислової продукції у 2016-2018 роках, 

                    млн.грн. 
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Графік 32  Введення житла у 2018 році, тис. кв. м 

 
Графік 33 Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків  

у 2016-2018 роках, одиниць 
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Графік 34 Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець 2018 року, осіб 

 
 

Графік 35 Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)  

в 2018 році, осіб 
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Графік 36 Середньооблікова кількість штатних працівників в 2018 році, 

тис.осіб 
 

 

Графік 37 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у IV 

кварталі 2018 року, грн. 
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Графік 38 Доходи міського бюджету (з офіційними трансфертами) у  

2018 році, млн. грн. 

 
Графік 39  Видатки міського бюджету 2018 році, млн. грн. 
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