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1. Демографія 
 

За даними Головного управління статистики в Рівненській області, станом на 01.01.2021 
на території Рівненської міської територіальної громади проживало 249 ,6 тис. осіб постійного 
населення. 

Протягом останніх років природний рух населення характеризувався зменшенням 
народжуваності та збільшенням смертності порівняно з попередніми періодами. На зміну 
чисельності населення впливають і міграційні процеси, від’ємне сальдо яких спостерігалося 
впродовж останніх років. 

 
 

Рис. Чисельність постійного населення, на 1.01.2019  
 

Природний та міграційний рух населення м. Рівне 
(осіб) 

Показники 2016 2017 2018 2019 20201 
Кількість 

живонароджених 2653 2489 2418 2171 2084 

Кількість померлих 2283 2233 2257 2274 2595 
Природний приріст, 

скорочення (–) 370 256 161 –103 –511 

Кількість прибулих 1058 4077 6853 5843 4540 
Кількість вибулих 2379 5115 7053 6272 4743 

Міграційний приріст, 
скорочення (–) –1321 –1038 -200 –429 –203 

Загальний приріст, 
скорочення (–) –951 –782 –39 –532 –714 

________________ 



1 Дані попередні. 
 

Природний та міграційний рух населення смт Квасилів 
(осіб) 

Показники 2016 2017 2018 2019 20201 
Кількість 

живонароджених 107 96 95 74 68 

Кількість померлих 67 49 57 83 80 
Природний приріст, 

скорочення (–) 40 47 38 -9 -12 

Кількість прибулих 53 65 219 167 122 
Кількість вибулих 77 172 294 204 160 

Міграційний приріст, 
скорочення (–) -24 -107 -75 -37 -38 

Загальний приріст, 
скорочення (–) 16 -60 -37 -46 -50 

 
________________ 

1 Дані попередні. 
 

 
Рис. Природний приріст (скорочення) населення Рівного та сусідніх обл. центрів, осіб 

 
Розподіл постійного населення м. Рівне за віковими групами  

 
(на 1 січня, %) 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Усе населення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у т. ч. у віці, років      
0-19 21,3 21,3 21,1 21,5 22,0 

20-39 33,6 33,6 33,3 32,6 31,5 
40-59 27,9 27,9 27,7 27,4 27,3 

60 років і старшому 17,3 17,2 17,9 18,5 19,2 
__________ 
Примітка. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних 
адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації 
місця проживання. Дані на 01.01.2021 можуть бути надані після оприлюднення на державному 
рівні (орієнтовно 29.06.2021). 



 
Рис. Розподіл постійного населення м. Рівне та сусідніх обласних центрів  

 

 
Рис. Статево-віковий розподіл населення м.Рівне, на 1.01.2020, осіб 

На статево-віковій піраміді (див рис) чітко окреслилася “демографічна яма” серед 
жителів віком 20-22 роки, що надалі зумовлюватиме ще меншу народжуваність, посилюючи 
існуючу тенденцію до зменшення чисельності населення дошкільного віку.  

 
 

2. Зайнятість та безробіття 
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі 

зайнятості міста Рівного, на кінець 2020 року становила 3 398 осіб.  



 
 
 

 
Окремі показники безробіття   

 
Показник Одиниці 

виміру 
2020 рік 

Кількість зареєстрованих безробітних, станом на кінець 
звітного  періоду (станом на 01.01.2021 рік) 

осіб 3398 

Чисельність зареєстрованих безробітних громадян, які 
перебували на обліку в Рівненському центрі зайнятості в 
статусі зареєстрованого безробітного 

 
особи 

 

8571 

Кількість безробітних на 10 тис. наявного населення осіб 138 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 
працівника 

грн. - 

Середня заробітна плата за видами діяльності грн. - 
 

 
 

Рис. Чисельність зареєстрованих безробітних громадян, які перебували на обліку 
в Рівненському міському центрі зайнятості в статусі зареєстрованого безробітного 

 



 
Рис. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року 

 
Додатковим джерелом даних для розуміння реального стану справ на ринку праці є 

опитування роботодавців Рівненської області, яке було проведене у листопаді 2020 року в 
рамках Програми EU4Skills. Дослідження охопило 790 роботодавців, які репрезентують 
зайнятість у всіх видах економічної діяльності та охоплюють 43,1% всіх офіційних робочих 
місць регіону. Гранична похибка за загальними показниками опитування не перевищує 5%.  

 
Рис. Структура працівників підприємств Рівненської області 

Джерело: результати опитування 790 роботодавців у листопаді 2020 року в рамках 
Програми EU4Skills 

 
Також варто врахувати дані Укрстату про рівень неформально зайнятого населення: 

 



Рис. Рівень неформально зайнятого населення у 2018 році відносно зайнятих 
віком 15-70 років 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України 
www.ukrstat.gov.ua 

 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників1  

(грн) 
Регіон 2016 2017 2018 2019 2020 

Рівненська область 4364 6013 7469 8967 10254 
м. Рівне 4377 6029 7233 8618 9640 
Рівненський район 4368 6016 7151 8246 8818 

_____________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

 
 

Рис. Динаміка середньої заробітної плати 
 

3. Фінансовий стан  
У 2020 році бюджетом міста Рівне отримано 2 265 129,8 тис. грн доходів (або 99,9 % до 

плану з врахуванням змін), з яких 2 150 918,1 тис. грн – до загального фонду та 
114 211,7 тис. грн – до спеціального фонду. 

За звітний рік власні доходи загального фонду виконано на 97,7 відсотка. При плані на 
рік 1 679 495,4 тис. грн фактично надійшло 1 641 644,6 тис. грн. Недоотримано 
37 850,8 тис. грн. Такий стан виконання доходної частини бюджету зумовлений 
запровадженням Кабінетом Міністрів України та владою міста обмежувальних заходів, 
пов’язаних з пандемією COVID-19. 

Порівняно з 2019 роком, власні доходи загального фонду бюджету зросли на 
113 190,8 тис. грн, або на 7,4 %.  

У звітному році до загального фонду бюджету міста отримано 487 026,2 тис. грн 
субвенцій та 22 247,3 тис. грн дотації. 

Надходження бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста у 2020 році склали 
42 325,2 тис. грн, або 232,6 % до плану. 

Протягом 2020 року з бюджету міста проведено видатків та кредитування в сумі 
2 184 044,4 тис. грн (у тому числі по загальному фонду бюджету – 1 780 150,6 тис. грн, або 
95,2 відсотка, по спеціальному фонду бюджету – 403 893,8 тис. грн, або 80,6 відсотків до 
річних призначень). 



В структурі видатків загального фонду 80,4 відсотка (1 430 355,8 тис. грн) складають 
захищені статті, а саме: 

− заробітна плата з нарахуваннями – 61,0 відсотка (1 085 670,8 тис. грн); 
− оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,4 відсотка (60 721,4 тис. грн); 
− медикаменти та харчування – 1,1 відсотка (19 593,3 тис. грн); 
− соціальне забезпечення – 1,7 відсотка (30 897,4 тис. грн); 
− поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3,4 відсотка 

(60 355,0 тис. грн); 
− окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку (видатки галузі «Охорона здоров’я») – 9,7 відсотка (173 117,9 тис. грн). 
Залучено до бюджету розвитку позику НЕФКО – 8 750,0 тис. грн, погашено тіла 

кредитів – 4 850,6 тис. грн. Граничний обсяг боргу бюджету міста Рівного на 01.01.2021 – 
11 268,2 тис. грн. 

 
Доходи бюджету, млн. грн. (інформація управління бюджету і фінансів) 

 
Показники 2016 

(сумарно) 
2017 

(сумарно) 
2018 

(сумарно) 
2019 

(сумарно) 
2020 

(сумарно) 
2021 

(прогноз) 
Прибутковий податок з 
громадян/ Податок з 
доходів фізичних осіб 

481,2 675,2 815,2 984,8 1075,6 1286,3 

Єдиний податок(крім с/г 
виробників) 

114,6 155,4 194,2 238,5 261,4 287,9 

Єдиний податок від с/г 
виробників 

0,05 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 

Доходи від відчуження 
нерухомості та землі 

14,7 13,3 22,3 30,5 34,5 23,0 

Податок на прибуток 
підприємств комунальної 
власності 

1,0 1,6 0,8 0,6 0,2 0,5 

Плата за землю 85,3 83,2 78,7 84,3 81,3 88,8 
Податок на нерухомість 8,2 13,6 23,6 31,7 36,1 44,4 
Акцизний збір 117,1 128,7 133,4 124,8 135,5 139,8 
Інші місцеві податки та 
збори 

0,5 1,4 1,9 2,0 1,4 1,9 

Податкові надходження 
разом 

808,3 1059,7 1248,5 1467,1 1592,1 1850,0 

Дохід від оренди 
комунального майна 

18,6 20,1 19,0 24,1 24,8 29,0 

Інше 89,5 128,7 140,7 113,0 105,0 88,8 
 

В структурі власних доходів загального фонду бюджету  міста Рівного за 2020 рік найбільшу 
частку займають податок та збір на доходи фізичних осіб (65,62%), Єдиний податок (15,93%), 
акцизний податок (8,26%). 
 



 
Рис. Структура власних доходів загального фонду бюджету міста Рівного за 2020 рік 

 

 
Рис. Динаміка доходів бюджету міста Рівного, млн.грн. 
 
В структурі видатків бюджету міста Рівного за 2020 рік найбільшу питому вагу займають 
видатки на сферу освіти (47,6%), економічну діяльність, інші діяльності (15,5%), охорону 
здоров’я (8,8%). 



 
Рис. Структура видатків бюджету міста Рівного за 2020 рік за галузевим розподілом 

 
Структура видатків бюджету міста (прогнозні), млн. грн. 

 
Статті видатків 2021 (прогноз) 

Видатки загального фонду 2470,2 
Видатки спеціального фонду 57,6 
У т.ч. видатки бюджету розвитку 13,9 
Кредитування бюджету 1,4 
Погашення позичок 2,2 

 
*Прогноз видатків на 2021 рік сформований згідно планових показників, передбачених 
бюджетом Рівненської територіальної громади на 2021 рік з врахуванням внесених змін на 
10.03.2021. 
 

4. Обсяг реалізованої промислової продукції міста Рівного 
За даними Головного управління статистики в Рівненській області, промисловими 

підприємствами міста у 2020 році реалізовано продукції на суму 12 449,1 млн грн, що на 1,6 % 
більше ніж у 2019 році. 

 

 
Рис. Обсяг реалізованої промислової продукції 

 
 



За даними промислових підприємств міста, відбулося зростання обсягів виробництва на 
ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», ТзОВ «Високовольтний союз – РЗВА» 
(вимикачі, роз’єднувачі, апаратура електрична високовольтна та пристрої керування 
електричні комплектні високовольтні), ТзДВ «Рівненський домобудівний комбінат» (суміші 
бетонні), ТзОВ «Хлібодар» (вироби хлібобулочні), ТОВ «Радема», ТзОВ «Планета-Друк» 
(мішки та пакети пакувальні). 

Спад виробництва промислової продукції відбувся на ПрАТ «Агроресурс», ТзДВ 
«Поліссяхліб», ПрАТ «Рівне-Борошно», ТзОВ «Хлібодар» (вироби здобні), ТзДВ 
«Рівненський домобудівний комбінат», ТзОВ «Високовольтний союз – РЗВА»  (вузли та 
деталі до апаратури високовольтної) та ТзОВ «Планета-Друк» (коробки, ящики та сумки збірні 
з негофрованих паперу та картону). 

Зниження темпів та скорочення обсягів виробництва і реалізації окремих видів 
промислової продукції обумовлені низкою спільних для більшості підприємств проблем, це в 
першу чергу, негативний вплив пандемії коронавірусу та карантину на розвиток підприємств, 
що призвело до погіршення їх фінансово-економічного стану; недостатній рівень 
конкурентоспроможності промислової продукції; низька платоспроможність споживачів; 
недостатнє кадрове забезпечення; високі відсотки за користування банківськими кредитами та 
інші. 

 
Питома вага міста Рівного в загальному обсязі реалізованої продукції Рівненської області 

складає 27,9 %. 
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 
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.  

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.  
 

5. Підприємництво  
За даними Єдиного державного реєстру, станом на 1 січня 2021 року в місті Рівне з 

наростаючим підсумком (за мінусом ліквідованих) обліковується 28,2 тис. суб’єктів 
підприємницької діяльності, з них 17,3 тис. фізичних та 10,9 тис. юридичних осіб. З початку 
звітного року здійснили реєстрацію 2 389 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 1 911 
фізичних та 478 юридичних осіб, скасували реєстрацію 1 830 суб’єктів підприємницької 
діяльності, з них 1 795 фізичних та 35 юридичних особи.  

За даними Головного управління статистики у Рівненській області у 2019 році місті 
функціонувало 3 101 підприємство, в тому числі 2 965 малих, 135 середніх та 1 велике 
підприємство. 

 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по м. Рівне за видами  

економічної діяльності 

 
(на початок року) 

Найменування секції за КВЕД  Секція 
за КВЕД 2017 2018 2019 2020 2021 

Усього  9838 10427 11016 11581 12162 
у т.ч. зі статусом юридичної особи  9303 9811 10336 10873 11450 
Сільське, лісове та рибне господарство A 89 96 110 129 138 
Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів B 41 44 48 46 51 
Переробна промисловість C 512 547 576 603 623 
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря D 33 29 33 38 45 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 25 26 26 23 21 
Будівництво F 580 609 649 692 740 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 1585 1784 1898 2061 2173 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність H 278 293 311 331 361 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 73 78 90 93 95 
Інформація та телекомунікації J 156 172 190 206 221 
Фінансова та страхова діяльність K 135 154 174 184 164 
Операції з нерухомим майном L 433 456 508 549 603 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 443 499 584 637 688 
Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування N 742 837 902 975 1077 
Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування O 146 135 144 146 150 
Освіта P 112 125 154 167 171 



Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги Q 218 231 240 253 279 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок R 61 59 61 63 

67 

Надання інших видів послуг S 1245 1401 1538 1629 1701 
Діяльність домашніх господарств T – – – – – 
Діяльність екстериторіальних 
організацій і органів U – – – – – 
Не класифіковано за КВЕД-2010  2931 2852 2780 2756 2794 

 

 
 

Рис. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по м. Рівне 
 

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності по м.Рівне 
 

(од) 
Показники 2016 2017 2018 2019 

Усього 2365 2746 2874 3101 
з них малі підприємства 2259 2644 2752 2965 

____________ 
Примітка. Інформація сформована Держстатом в межах державного статистичного 
спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» без урахування 
бюджетних установ. Попередні дані за 2020 рік можуть бути надані після оприлюднення на 
державному рівні (орієнтовно 25.06.2021). 
 

Показники розвитку підприємництва по м.Рівне 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 

Кількість найманих працівників на 
підприємствах, тис. осіб 

36,0 35,1 41,0 44,5 

в т.ч. на малих підприємствах, тис.осіб 13,4 13,9 13,6 13,9 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) малими підприємствами, млн.грн. 

8025,2 9962,8 10644,3 11289,0 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг), млн.грн 

23490,3 27416,1 30127,4 32732,6 

____________ 



Примітка. Інформація сформована Держстатом в межах державного статистичного 
спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» без урахування 
результатів діяльності бюджетних установ. Попередні дані за 2020 рік можуть бути надані 
після оприлюднення на державному рівні (орієнтовно 25.06.2021). 
 

Показники роботи малого бізнесу у м. Рівне 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 
Кількість малих підприємств на 10000 наявного 
населення, од 91 107 112 120 
Кількість найманих працівників, осіб 13414 13887 13633 13899 
Питома вага найманих працівників на малих 
підприємствах в загальній кількості найманих 
працівників, % 37,3 39,5 33,3 31,2 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малих підприємств, млн.грн 8025,2 9962,8 10644,3 11289,0 
Питома вага реалізованої продукції малих 
підприємств в загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг), % 34,2 36,3 35,3 34,5 

____________ 
Примітка. Інформація сформована Держстатом в межах державного статистичного 
спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» без урахування 
результатів діяльності бюджетних установ. Попередні дані за 2020 рік можуть бути надані 
після оприлюднення на державному рівні (орієнтовно 25.06.2021). 

 
Індекс конкурентоспроможності 
За даними дослідження «Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020»1, місто Рівне посіло 
10-ту сходинку зі значенням 54,53 бала. Таким чином, Рівне належить до групи міст із 
середнім ІКМ. Для порівняння, Хмельницький посідає 1-ше місце у рейтингу, Львів – 3-тє, 
Тернопіль – 5-те, Луцьк та Житомир посіли 9-те та 11-те місця відповідно. 
Розташування у середині рейтингу є результатом розташування міста в різних частинах 
рейтингу за різними компонентами (субіндексами). Найсильніші компоненти м.Рівне: 
• Започаткування бізнесу (6-те місце); 
• Ресурси для розвитку (6-те місце). 
Найслабші компоненти м.Рівне: 
• Неформальні платежі та корупція (23-тє місце); 
• Доступ до публічного майна (20-те місце). 
Опитані суб’єкти підприємницької діяльності назвали основні перешкоди, з якими вони 
зіштовхуються при веденні бізнесу в Рівному. Три перші місця в рейтингу перешкод поділили 
між собою такі фактори, як високі податки, брак кваліфікованої робочої сили та низький попит 
споживачів. Про кожну з цих перешкод для ведення бізнесу повідомила приблизно третина 
опитаних (відповідно 35,0%, 33,9% та 29,6%). Таким чином, у Рівному проблема браку 
кваліфікованої робочої сили зрівнялася з проблемою високих податків. . 
 
 

 
Фізичні особи-підприємці 

 
1 Дослідження проведене в 23 обласних центрах України та м.Київ Програмою  Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна  економіка України», у партнерстві з компанією Інфо Сапієнс та 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на основі даних, отриманих через особисті інтерв’ю 
з представниками суб’єктів підприємницької діяльності та результатів кабінетних досліджень (збір та опрацювання 
статистичних даних, аналіз офіційних веб-сайтів міських рад, документів): http://www.ier.com.ua/ua/mci/Report_19-
20  



(осіб) 
 2016 2017 2018 2019 

м. Рівне 13184 12200 12425 12887 
_____________ 
Примітка. Інформація сформована Держстатом в межах державного статистичного 
спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів». Дані за 2020 рік можуть 
бути надані після оприлюднення на державному рівні (орієнтовно 22.10.2021). 

 
 

6. Зовнішньоекономічна діяльність   
 

Обсяги експорту–імпорту товарів та послуг по м.Рівне у 2020 році1 

 

Показник
и 

Експорт Імпорт 

вартість,  
тис.дол. США 

відсотків до 
загального 
обсягу по 
області 

вартість,  
тис.дол. США 

відсотків до 
загального 
обсягу по 
області 

Товари 127420,3 27,1 135371,2 35,3 
Послуги 21464,6 32,0 12836,9 45,1 

____________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 

 

 
 

Рис. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у м. Рівне 
 
 
 

Товарна структура експорту–імпорту по м.Рівне 
А. Експорт 

(тис.дол. США) 
 2016 2017 2018 2019 20201 

Усього 78019,6 87631,4 81153,4 105760,5 
127420,

3 
за розділами УКТЗЕД2      
Живі тварини, продукти тваринного 
походження – 180,1 117,5 – 3,6 
Продукти рослинного походження 13555,9 24372,3 26940,6 30588,1 40542,5 
Жири та олії тваринного або  14351,9 4176,1 2572,1 2299,0 3336,1 



рослинного походження 
Готові харчові продукти 1959,3 1928,6 1676,9 1620,2 2367,8 
Мінеральні продукти  384,9 240,2 455,8 575,3 683,4 
Продукція хімічної та пов’язаних з  
нею галузей промисловості 22556,3 13280,0 5133,9 21424,8 32228,8 
Полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них 139,3 600,0 275,5 120,7 200,0 
Шкури необроблені, шкіра вичинена 359,4 82,8 65,6 129,6 140,9 
Деревина і вироби з деревини 5143,4 10087,1 16453,2 16401,1 16712,7 
Маса з деревини або інших  
волокнистих целюлозних матеріалів 277,2 253,6 475,4 1100,9 927,3 
Текстильні матеріали та текстильні 
вироби 3355,2 4738,4 5770,9 6666,3 8316,9 
Взуття, головні убори, парасольки 0,3 1,5 0,6 6,3 2,9 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 209,0 112,8 125,8 43,8 87,5 
Перли природні або культивовані, 
дорогоцінне або напівдорогоцінне 
каміння  325,4 3526,8 2456,6 5355,3 4531,1 
Недорогоцінні метали та вироби з 
них 3367,1 4209,6 5073,5 5048,4 5376,0 
Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання  10961,8 16050,5 10540,3 10773,5 6324,7 
Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби  173,2 2543,3 1013,4 1014,8 1027,6 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні  24,8 70,5 82,4 56,8 183,8 
Різні промислові товари  634,0 1158,8 1923,3 2533,8 4423,7 
Твори мистецтва 3,4 18,6 – 1,8 3,2 
Товари, придбані в портах 237,8 – – – – 

____________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 
2 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з 
округленням даних. 



 
 

Б. Імпорт 
(тис.дол. США) 

 2016 2017 2018 2019 20201 

Усього  
117519,
6 

178656,
7 

131975,
4 

136299,
5 

135371,
2 

за розділами УКТЗЕД2      
Живі тварини, продукти тваринного 
походження 3756,7 3629,4 5481,0 3845,3 3821,3 
Продукти рослинного походження 8191,0 8369,6 5914,3 7204,5 10685,4 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 82,8 229,2 295,9 719,3 1135,9 
Готові харчові продукти 5039,9 5960,2 8178,2 6679,2 7267,7 
Мінеральні продукти  22549,8 15420,5 15074,6 27632,8 17486,5 
Продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості 7336,6 62197,6 32826,2 8037,2 8032,9 
Полімерні матеріали, пластмаси 8952,4 9566,6 10082,1 8950,2 8581,5 



та вироби з них 
Шкури необроблені, шкіра вичинена 73,6 45,0 40,5 86,1 200,5 
Деревина і вироби з деревини 802,4 533,8 224,3 220,9 76,5 
Маса з деревини або інших  
волокнистих целюлозних матеріалів 3223,7 2555,4 1964,4 2195,5 1358,1 
Текстильні матеріали та текстильні 
вироби 6009,5 6271,8 6504,5 8022,8 9693,3 
Взуття, головні убори, парасольки 0,3 27,6 13,7 40,4 25,8 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 1256,0 1292,7 1299,5 1477,8 1275,1 
Перли природні або культивовані, 
дорогоцінне або напівдорогоцінне 
каміння  5188,9 2691,5 3513,9 8581,1 8396,3 
Недорогоцінні метали та вироби з 
них 1828,1 3444,3 2754,5 2916,3 5816,0 
Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання  22955,5 23769,0 20456,4 22701,5 21689,7 
Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби  13930,3 24845,1 12113,3 21014,7 22812,5 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні  4845,9 5818,7 3705,1 4057,2 5090,4 
Різні промислові товари  300,8 602,3 420,5 600,6 901,4 
Твори мистецтва – – – 12,3 22,4 
Товари, придбані в портах 1195,5 1386,3 1112,6 1303,8 1002,1 

____________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 
2 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з 
округленням даних. 
 



 
Географічна структура експорту–імпорту м.Рівне 

(тис.дол. США) 

 
Експорт Імпорт 

2018 2019 20201 2018 2019 20201 

Усього 81153,4 105760,5 127420,3 131975,4 136299,5 135371,2 
у тому числі       
Канада 79,8 271,5 70,0 1651,3 1587,5 1566,6 
Російська Федерація 6212,7 4556,7 2021,1 30714,3 4750,6 3336,8 
США 1075,5 925,5 742,3 6218,5 4650,1 6801,3 
Туреччина 374,3 49,9 577,8 1569,7 2013,4 4813,8 
Інші країни 73411,1 99956,9 124009,1 91821,6 123297,9 118852,7 

Із загального обсягу       
Країни ЄС 59627,1 86346,2 108569,4 59495,9 76550,7 72665,6 

____________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 

 



 

 
 

Обсяг капітальних інвестицій по м.Рівне 
 

Показники Роки 
2016 2017 2018 20191 

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн 1617,1 1884,3 2141,3 2186,5 

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на  
1 особу, грн. 

6616,5 7736,9 8807,3 8993,2 

____________ 
1 Дані за січень–грудень 2019 року. Починаючи зі звіту за 2019 рік, формування інформації в 
розрізі міст обласного значення та районів не передбачено планом державних статистичних 
спостережень. 

 
7. Стан житлового фонду 

 
Житловий фонд міста Рівного станом на 01.01.2021 налічує 1 221 багатоквартирних 

житлових будинків, в тому числі гуртожитків (без врахування будинків садибного типу 
приватного сектору), а саме: 

− житловий фонд, який знаходиться в управлінні управляючих компаній – 463 
будинки;  

− житловий фонд ОСББ – 662 будинки (з них: 38 будинків знаходяться на утриманні 
управлінських компаній, а 624 будинки на самообслуговуванні);   

− житловий фонд ЖБК, ОК – 19 будинків; 
− житловий фонд, який знаходиться на утримані ЖЕК – 2 будинки; 



− відомчий житловий фонд – 14 будинків;  
− житловий фонд, який знаходиться на утриманні громадських організацій – 1 

будинок; 
− житловий фонд, утримання якого здійснюється співвласниками самостійно – 60 

будинків. 
За 2020 рік створено та зареєстровано ОСББ в 68 багатоквартирних будинках. Робота 

із створення ОСББ продовжується. 
 

Стан житлового фонду Рівненської територіальної громади (за  
даними управління житлово-комунального господарства) 

 
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Заселені будинки разом* 1215 1215 1220 1227 1238 
У тому числі: -індивідуальної 
забудови 

     

Житловий фонд, тис. кв. м. 
загальної площі 

4867,6 4867,6 4886,9 4943,5 - 

% помешкань, підключених до 
комунального водопостачання 

96,2 96,2 96,5 96,5 96,7 

% помешкань, підключених до 
комунального водопостачання 

93,1 93,1 93,8 93,8 94 

% помешкань, підключених до 
комунальної системи каналізації 

96,2 96,2 96,5 96,5 96,57 

% помешкань, підключених до 
центрального опалення 

70,7 70,1 69,2 68,5 67,3 

* Кількість багатоквартирних будинків без урахування будинків приватної забудови 
 

У 2020 році будівельними підприємствами міста вироблено будівельної продукції у 
фактичних цінах на суму 1 671,0 млн грн, що в 1,3 рази більше, ніж у 2019 році. Питома вага 
міста в загальному обсязі виконаних будівельних робіт по Рівненській області становить 
51,2 %. 

Будівництво житла  
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Прийнято в експлуатацію житла, за 
рахунок усіх джерел фінансування, 
тис.м.кв. 

7,10 5,25 5,01 6,64 12,31 

Новозбудовані житлові будинки 
разом, одиниць 

2 2 2 2 3 

 



 
 

Рис. Динаміка прийнятого в експлуатацію житла, за рахунок усіх джерел фінансування 
 

Показники житлового фонду  
 

Показники прийняття житла1 по м.Рівне 
 

Показники Роки 
20162 2017 20182 20192 20202,3 

Прийнято в експлуатацію житла, за рахунок усіх 
джерел фінансування, тис.м2 82,8 138,9 87,1 85,4 58,5 
Новозбудовані житлові будинки разом, од  142 172 116 138 108 
У тому числі індивідуальні будинки, од 125 139 … … … 

____________ 
1 По житлових будівлях нового будівництва. 
2 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку 
(наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)).  
3 Дані можуть бути уточнені. Див. примітку. 
4 Розробка показника не передбачена планом державних статистичних спостережень. 
 
Примітка. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення 
будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку із 
запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних 
адміністративних даних, статистична інформація за 2020 рік, яка сформована на їх основі, 
може бути актуалізована. 
 

Стан житлового фонду м.Рівне 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Кількість житлових будинків, од1 12025 12078 11905 …2 …2 

у т. ч.:- індивідуальні будинки 408 547 653 …2 …2 
Житловий фонд3, тис.м2 загальної площі 4791 4625 4836 …2 …2 
питома вага обладнаних квартир 
(одноквартирних будинків), водопроводом1, % 95,8 95,5 95,1 …2 …2 
питома вага обладнаних квартир 
(одноквартирних будинків), природним 
газом1, % 91,8 91,1 90,5 …2 …2 



питома вага обладнаних квартир 
(одноквартирних будинків), каналізацією1,% 95,8 95,5 95,1 …2 …2 
питома вага обладнаних квартир 
(одноквартирних будинків), опаленням1,% 95,4 95,4 95,1 …2 …2 

–––––––––––––– 
1 Без урахування даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-
банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність. 
2  Розробка показника не передбачена планом державних статистичних спостережень. 
3 Включаючи житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що 
повністю припинили діяльність. 

 
Забезпеченість житлом1 у м. Рівне 

 
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Весь житловий фонд м.Рівне, тис.м2 загальної площі 4791 4625 4836 …2 …2 
У середньому на одного жителя по м.Рівне, м2 19,6 19,0 19,9 …2 …2 
У середньому на одного жителя по Рівненській 
області, м2 22,3 22,3 22,8 25,4 …3 

У середньому на одного жителя по Україні, м2 23,1 23,3 23,7 24,2 …3 
–––––––––––– 
1 Включаючи житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що 
повністю припинили діяльність. 
2 Розробка показника не передбачена планом державних статистичних спостережень. 
3 Дані можуть бути надані після оприлюднення на державному рівні (орієнтовно 13.07.2021). 

 
8. Інфраструктура  

Загальна протяжність вулично-шляхової мережі міста становить 300,5 км, загальна 
протяжність мостів та шляхопроводів – 0,7 км. За 2020 рік на дорожно-мостове господарство 
використано 132 076,7 тис. грн (на утримання та поточний ремонт). За рахунок вказаних 
коштів виконувався поточний ремонт 172 вулиць, 126 проїздів, 159 прибудинкових територій. 

Протяжність мереж та споживання природного газу у м. Рівне та смт Квасилів (за 
даними АТ «Рівнегаз») 

 
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Протяжність мереж, км 670,03 684,18 687,74 714,29 720,3 
Використано газу природного, 
тис.м.куб. - всього, 
у тому числі: 

156726,7
1 

137594,6
6 

138422,6
2 

121106,3
7 

103384,0
8 

– населення 64244,24 45744,33 43623,6 45704,3 38787,7 
– підприємства 92482,47 91850,33 94799,02 75402,07 64596,38 
Проектна потужність, м. 
куб./год 

330340 330340 330340 330340 330340 

 



 
Рис. Споживання природного газу, тис.м.куб. 

 
Теплопостачання на рік (за даними ТОВ «Рівнетеплоенерго») 

 
 Показники
  

2016 2017 2018 2019 2020 

Протяжність мереж, км 406,38 406,38 402,96 402,96 403,16 
Опалення, Гкал - всього, 
у тому числі: 

348552,9
4 

338772,9
8 

346555,1
8 

273097,3
0 

271455,3
7 

– населення 332428,9
1 

323254,9
8 

330519,7
1 

260197,4
0 

258580,6
9 

– підприємства 16124,03 15518,00 16035,47 12899,90 12874,68 
Проектна потужність 557,05 557,05 557,05 483,28 450,79 

 

 
 

Рис. Споживання теплопостачання, Гкал 
 

Електропостачання (за даними ПрАТ «Рівнеобленерго») 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Протяжність мереж 
електропостачання, км 

985,10 997,37 1016,23 1045,34 1064,53 



Споживання електроенергії, 
МВт.год. всього, у тому числі 

646429 527409 514457 702149 742268 

– населення 149879 143750 145890 159819 165781 
– підприємства 496550 383659 368567 542330 576487 
Проектна потужність, 50650 18625 27121 18316 29540 

 

 
Рис. Споживання електроенергії, МВт.год. 

 
Показники інфраструктури  (за даними Головного управління статистики в 

Рівненській області) 
 
 
 

Водопостачання та водовідведення у м. Рівне 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 
Використано свіжої води1, млн.м3 16,9 17,1 18,1 18,2 
у тому числі     

– населення … … … … 
– підприємства … … … … 

1 За даними регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області. 
 

Інформація РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

м. Рівне      

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Протяжність мереж 
водопостачання РОВКП  ВКГ 

"Рівнеоблводоканал", км 422,683 480,263 483,209 494,499 495,397 

Commented [1]: нижче у табл є про споживання 
питної води. треба обидва показники? 



Протяжність мереж 
водовідведення РОВКП ВКГ 

"Рівнеоблводоканал", км 251,234 251,306 257,361 268,467 271,019 

Протяжність мереж 
водопостачання балансова 
вартість яких невідома, км 295,73 

Протяжність мереж 
водовідведення балансова 
вартість яких невідома, км 152,11 

Споживання питної води, 
тис.м.куб-всього, у тому числі: 9810,59 9709,23 11521,59 9307,79 9424,56 

Населення 7225,53 6838,7 8754,66 6781,56 7281,1 

Підприємства 2585,06 2870,53 2766,93 2526,23 2143,46 

      

смт. Квасилів      

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Протяжність мереж 
водопостачання, км 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 

Протяжність мереж 
водовідведення, км 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 

Споживання питної води, 
тис.м.куб-всього, у тому числі: 254,56 257,54 291,77 243,14 240,39 

Населення 231,47 219,17 248,73 208,63 211,28 

Підприємства 23,09 38,37 43,04 34,51 29,11 



  

Рис. Протяжність мереж РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» у м. Рівне 

   

Рис. Протяжність мереж смт. Квасилів 

  

Рис. Споживання питної води 



 
 

 
10. Споживчий ринок (торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування) 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), 

які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за січень-вересень 2020 року в Рівненській 
області становив 11 848,3 млн грн, що у порівнянних цінах на 5,0 % більше обсягу 
відповідного періоду 2019 року. Починаючи зі звіту за 2019 рік дані про роздрібний 
товарооборот в розрізі міст, районів Головне управління статистики не надає. 

Управлінням торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 
протягом 2020 року проведена робота щодо розвитку торговельної мережі міста, зростання в 
реалізації питомої ваги товарів місцевих товаровиробників, вдосконалення роботи ринків 
міста тощо. 
Станом на 01.01.2021р. функціонує: 
- 1329 магазинів по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; 
- 553 закладів ресторанного господарства; 
- 629 підприємств побутового обслуговування; 
- 38 автозаправних та газових станцій; 
- 103 тимчасові споруди типу кіосків та павільйонів; 
-  19 діючих ринків; 
- 4 гіпермаркети; 
- 4 торгово-розважальні центри. 
Забезпеченість торговельними площами магазинів на 1000 жителів. 

Норматив торговельної площі магазинів на 1 000 жителів у цілому по Україні (для міст) 
– 499 м2, фактично по місту Рівне складає – 974 м2, що перевищує зазначений норматив на 
95 %. 

Забезпеченість місцями в закладах ресторанного господарства загальнодоступної 
мережі по місту складає 87 місць при нормативі 45 місць на 1 000 мешканців, що перевищує 
норматив на 97 %. 
 

11. Земельні ресурси 
         Загальна площа земельних ділянок, що перебувають в оренді - 227 га. Надходження від 
оренди земельних ділянок - 51 952,7 тис. грн 

 
Перелік земельних ділянок, на які затверджені проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок шляхом продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 
станом на 10.03.2021 (за даними управління земельних відносин) 

 

№ 
з/п 

Адреса земельної 
ділянки, кадастровий 

номер 

Площа 
(кв.м.) 

Номер 
рішення 
міської 

ради 

Цільове призначення Право 
власності 

1 

вул. Костромська 
(ділянка № 1) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:033:005

6 

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 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 



2 

вул. Костромська 
(ділянка № 2) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:031:000

6 

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 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

3 

вул. Костромська 
(ділянка № 3) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:031:000

5 

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 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

4 

вул. Костромська  
кадастровий номер: 

5610100000:01:031:000
7  

80000 
№ 3497 

від 
12.05.2010  

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування спортивно-
розважальних закладів 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

5 Мікрорайон "Червоні 
гори" 22198 

№ 3498 
від 

12.05.2010
, № 5894 

від 
25.04.2019 

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування спортивно-
оздоровчого комплексу з 

тенісними кортами 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

6 

Мікрорайон "Червоні                   
гори"                 

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:052

3  

560 
№ 3368 

від 
08.04.2010  

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування магазину 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

7 

Мікрорайон "Червоні                    
гори"                 

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:052

2  

1850 
№ 3499 

від 
12.05.2010   

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування центру 
дитячої творчості 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

8 

Мікрорайон "Червоні                
гори"           

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:052

8  

1201 
№ 3372 

від 
08.04.2010  

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування медичного 
центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

9 

Мікрорайон "Червоні                   
гори"                 

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:052

7  

4190 
№ 3369 

від 
08.04.2010  

для громадської забудови і 
будівництва та 

обслуговування центру 
дозвілля 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

10 

Мікрорайон "Червоні            
гори"           

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:058

9  

4700 
№ 3371 

від 
08.04.2010 

для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі (для громадської 
забудови і будівництва та 
обслуговування торгово-

побутового центру) 

продаж 
права 

оренди на 
п'ятдесят 

років 



11 

Мікрорайон "Червоні            
гори"           

кадастровий номер: 
5610100000:01:052:059

0  

1800 
№ 3370 

від 
08.04.2010 

для будівництва та 
обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури 
та закладів громадського 

харчування (для 
громадської забудови і 

будівництва та 
обслуговування кафе) 

продаж 
права 

оренди на 
п'ятдесят 

років 

12 

Мікрорайон житлової 
забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:007

0  

18536 
№ 3934 

від 
10.04.2014  

для будівництва та 
обслуговування 

громадського центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

13 

Мікрорайон житлової 
забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:006

8  

8323 
№ 3935 

від 
10.04.2014  

для будівництва та 
обслуговування 

громадського центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

14 

Мікрорайон житлової 
забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:006

9  

5691 
№ 3936 

від 
10.04.2014  

для будівництва та 
обслуговування 

громадського центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

15 

Мікрорайон житлової 
забудови «Тинне» 

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:007

1  

4921 
№ 3937 

від 
10.04.2014  

для будівництва та 
обслуговування 

громадського центру 

aукціон з 
продажу 

права 
оренди 

16 

в районі вулиці 
Млинівської 

кадастровий номер: 
5610100000:01:002:016

4 

50000 
№ 3951 

від 
25.01.2018 

для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

aукціон 

17 

вул. Степана Бандери 
(біля кафе "Фламінго") 

кадастровий номер: 
5610100000:01:038:014

6 

513 №4064 від 
22.02.2018 

для будівництва та 
обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури 
та закладів громадського 

харчування (без права 
будівництва об'єктів 
нерухомого майна) 

aукціон 

18 

вул. Миколи 
Карнаухова (біля 

ресторану 
«Віденський») 

кадастровий номер: 
5610100000:01:075:026

0 

104 
№ 4143 

від 
22.03.2018 

для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 

продаж 
права 

оренди на 
два роки 

19 

вулиця Кубанська (біля 
будівлі №14) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:026:024

4 

186 
№ 4583 

від 
21.06.2018  

для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 

забудови 

aукціон 

20 

вул. Соборна (біля 
будинку № 1) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:039:034

6 

400 
№ 6854 

від 
21.11.2019 

для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги 

aукціон    



21 

вул. Соборна, 18 
кадастровий номер: 

5610100000:01:027:033
9 

170 
№ 6900 

від 
12.12.2019 

для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури 
та закладів громадського 

харчування (для 
будівництва та 

обслуговування будівель 
громадського харчування) 

продаж 
права 

оренди на 
десять років 

 

12. Екологія 
Поєднання викидів двох джерел забруднення (промисловості та автомобільного 

транспорту) створює загрозливу ситуацію для життєдіяльності людини. Зростання викидів 
шкідливих речовин у атмосферу, в результаті процесів індустріалізації і урбанізації, 
призводить до збільшення вмісту домішок й до суттєвих змін у складі повітря та ґрунтового 
покриву на значній відстані від джерел забруднення.  

Якість атмосферного повітря значною мірою визначається вмістом в ньому 
забруднюючих речовин, що потрапляють разом з викидами з різних наземних джерел, 
включаючи промислові підприємства. Ступінь забруднення залежить не тільки від кількості 
викидів шкідливих речовин і їх хімічного складу, а й від висоти, на якій здійснюються викиди, 
від кліматичних умов, що визначають перенос, розсіювання і трансформацію складових. 
 

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря 
(селище Квасилів, місто Рівне) 

 
2017 2018 2019 

Квасилів Рівне Квасилів Рівне Квасилів Рівне 
1 2 3 4 5 6 7 

Підприємства, що 
мають викиди 
забруднюючих речовин 
у атмосферне повітря, 
од. 

1 56 1 55 1 56 

Викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами 
забруднення, т 

7,872 2842 12,537 2609 9,771 4136 

у тому числі:       
− діоксид сірки – 95 – 105 – 79 
− діоксид азоту 5,116 410 6,893 359 5,565 734 
− оксид азоту 0,020 805 0,051 768 0,036 1409 
− оксид вуглецю 2,092 307 4,100 214 3,049 388 
− метан 0,064 301 0,106 345 0,083 412 
− аміак – 164 – 84 – 222 
− речовини у 

вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

0,319 682 0,781 659 0,595 815 



− неметанові легкі 
органічні сполуки 

– 59 – 57 – 58 

Крім того, викиди 
діоксиду вуглецю 
стаціонарними 
джерелами 
забруднення, т 

3276,146 189600 4205,173 192100 3153,708 839500 

Викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами забруднення 
у розрахунку 

      

– на одного жителя, кг 0,951 11,5 1,523 10,6 1,193 16,8 
– на 1 км2 території, т … 49,0 … 45,0 … 71,3 

 
13. Соціальна інфраструктура 

Медична допомога мешканцям міста Рівного надається у 9 закладах охорони здоров’я 
(КНП «Центральна міська лікарня», КНП «Міська дитяча лікарня», КНП «Пологовий 
будинок», КНП ЦПМСД «Центральний», КНП ЦПМСД «Північний», КНП 
ЦПМСД «Ювілейний», КНП «МСП», КНП «МДСП», КНП «Міська лікарня № 2»). 
Забезпечення якісної кваліфікованої медичної допомоги всіх верств населення – основне 
завдання закладів охорони здоров’я міста. 

 
Місткість закладів охорони здоров′я Рівненської міської ради (за даними управління 

охорони здоров’я) 
 

№ Назва та місце розміщення Рік 
побу
дови  
чи 

капр
емон

ту 

Проектна 
потужність /  
к-сть ліжок 

денного 
перебування /  

к-сть ліжок 
цілодобового 
перебування 

Наповненість 
Кількість 

пролікованих 
хворих на 

ліжках 
денного 

перебування / 
цілодобового 
перебування 

Основна 
проблема 

2019 2020 2019 2020 
1 Комунальне некомерційне 

підприємство «Центральна 
міська лікарня» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. М. 
Карнаухова, 25-а 

1977 750 / 
75 / 
735 

750 / 
40/ 
739 

 
2596 / 
26720 
 

 
1087 / 
14775 

- Створення 
Центру 
амбулаторного 
гемодіалізу для 
мешканців м. 
Рівне; 
- Оснащення 
двох сучасних 
операційних у 
відділенні 
планової хірургії 
та 
трансплантології 
(потреба в 
коштах 17,5 
млн.грн.). 



2 Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
лікарня №2» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. О.Олеся, 13 

1972 193 / 
10 / 
100 

193 / 
10 / 
100 

 
579 / 
2445 

 
149 / 
1843 

 

3 Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Чорновола, 17 

1957 400 / 
30 / 
150 

400 / 
30 / 
150 

 
2287 / 
4667 

 
836 / 
2263 

 

4 Комунальне некомерційне 
підприємство «Пологовий 
будинок» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Медична, 7 

1991 200 / 
40 / 
175 

200 / 
40 / 
175 

 
3110 / 
5655 

 
2510 / 
4967 

 

5 Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
«Центральний» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Драгоманова, 
7 

2004 217 / 
15 / 
0 

217 / 
15 / 
0 

 
622 / 
0 

 
269 /  
0 

- Добудова 
корпусу закладу 
охорони 
здоров′я; 
- З метою 
доступності 
населення до 
медичної 
допомоги існує 
необхідність 
відкриття 
амбулаторій 
загальної 
практики-
сімейної 
медицини в 
спальних 
районах 
м.Рівного (в 
районі  
«Щасливе», 
«Басів Схил»). 

6 Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
«Ювілейний» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Макарова, 3 

1986 1080 / 
36 / 
0 

1080 / 
36 / 
0 

 
1102 / 

0 

 
231 / 
0 

З метою 
доступності 
населення до 
медичної 
допомоги існує 
необхідність 
відкриття 
амбулаторій 
загальної 
практики-
сімейної 
медицини в 
спальних 
районах м. 
Рівного (в районі  
вул. 
Золотіївської). 



7 Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
«Північний» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Фабрична, 10 

1962 360 / 
10 /  
0 
 
 

360 / 
0 /  
0 
 
 

 
1197 / 

0 

 
0 / 
0 

- Розширення та 
збільшення 
площ закладу 
для покращення 
якості медичної 
допомоги в 
закладі.  
- З метою 
доступності 
населення до 
медичної 
допомоги існує 
необхідність 
відкриття 
амбулаторій 
загальної 
практики-
сімейної 
медицини в 
спальних 
районах м. 
Рівного (в районі 
вулиці 
Коновальця, 
інше). 

8 Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
стоматологічна 
поліклініка» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. С.  
Крушельницької, 46  

1991 500 / 
0/ 
0 

500 / 
0/ 
0 

 
0 / 
0 

 
0/ 
0 

 

9 Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча стоматологічна 
поліклініка» Рівненської 
міської ради 
м. Рівне, вул. Марка 
Вовчка, 14  

1996 200 / 
0 / 
0 
 

200 / 
0 / 
0 
 

 
0 /  
0 

 
0/ 
0 

 

 
Також, серед ключових проблем, яка на сьогодні існує в м. Рівному та є компетенцією галузі 
охорони здоров′я – відсутність мамографа. Станом на 01.01.2021 Рівненська територіальна 
громада налічує майже 60 тис. жінок, яким показане проходження скринінгових мамографій 
один раз на рік з метою виявлення онкологічних захворювань молочних залоз на ранніх 
стадіях. 
 

14. Освіта  
У 2020 році в місті Рівне функціонувало 76 закладів освіти, у тому числі 35 закладів 

загальної середньої освіти, 38 закладів дошкільної освіти, 2 позашкільні заклади, міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат. 

У 35 закладах загальної середньої освіти сформовано 1 082 класів (що на 115 класів 
більше, ніж у 2016 році), у яких навчається 30 569 учнів, що на 3 974 учні більше, ніж у 2016 
році. 
 



Показники розвитку освіти (за даними Головного управління статистики в Рівненській 
області) 

 
Показники розвитку освіти (за даними управління освіти) 

 
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість дошкільних закладів, 
одиниць 

35 35 36 37 38 

Кількість дітей в дошкільних 
закладів, тис. осіб 

11573 11541 11257 11170 10461 

Завантаженість дошкільних 
закладів (дітей на 100 місць) 

162 132 126 124 118 

Кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів, одиниць 

38 38 36 36 37 

Кількість учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, осіб 

25991 27068 28338 29653 30595 

Кількість вчителів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб 

1953 1982 1944 1957 1962 

 

 
Джерело: https://testportal.gov.ua/ 
 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади  м. Рівне 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Кількість закладів дошкільної освіти, од 41 41 42 43 …1 
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, 
тис. осіб 11,7 11,7 11,4 11,4 …1 
Завантаженість закладів дошкільної освіти (дітей 
на 100 місць) 133 132 126 124 …1 
Кількість закладів загальної середньої освіти, 
одиниць2, на початок навчального року  40 40 38 38 …1 
Кількість учнів закладів загальної середньої 
освіти, осіб2, на початок навчального року  26642 27726 29003 30291 …1 



Кількість вчителів у закладах загальної середньої 
освіти 2, осіб, на початок навчального року  2406 2439 2485 2493 …1 

–––––––––––– 
1 Розробка інформації не передбачена планом державних статистичних спостережень. 
2 За даними управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. На 
початок 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 навчального року відповідно. 
 

Вища освіта 
Місто Рівне має потужний науково-технічний потенціал. У місті функціонує 3 університети, 2 
інститути, 4 відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів, в яких навчається 
більше 20 тис. студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр»; в 10 коледжах, училищах навчається близько 7,5 тис. студентів за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Найбільш відомі з них - Національний 
університет водного господарства та природокористування, Рівненський державний 
гуманітарний університет, приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука». 

 
Кількість студентів та випускників м.Рівне  

на початок 2019/2020 навчального року 
 

Показники 2019/2020 
Загальна кількість студентів у закладах вищої освіти, осіб 25497 
Випускники навчальних закладів, осіб …1 

з них:  
закінчили школу ІІ ступеня (9 клас) …1 
закінчили школу ІІІ ступеня (11-12 класи) …1 

Випускники закладів вищої освіти2, осіб: 8102 
коледжі, технікуми, училища 541 
університети, академії, інститути2 7561 

––––––––––– 
1 Розробка інформації не передбачена планом державних статистичних спостережень. 
2 Особи, які  після отримання диплома про здобуття відповідного освітнього ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) завершили навчання у ЗВО і залишили його. 
 

Випускники закладів вищої освіти м.Рівне 
 

(на початок навчального року, осіб) 
Тип, назва навчального 

закладу 
2015/2016 2016/201

7 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Заклади вищої освіти1 8791 9409 9510 8038 8102 
коледжі, технікуми, 
училища 

1921 1879 1327 1261 541 

університети, академії, 
інститути1 

6870 7530 8183 6777 7561 

–––––––––––– 
1 Особи, які після отримання диплома про здобуття відповідного освітнього ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) завершили навчання у ЗВО і залишили його. 
 



 
 

Рис. Випускники закладів вищої освіти м. Рівне 
 

15. Культура і туризм   
В місті Рівному збережена базова мережа закладів культури, налагоджена активна 

співпраця з творчими об’єднаннями, національно-культурними товариствами, науковцями. У 
місті функціонують: 3 заклади клубного типу (Рівненський міський Палац культури, міський 
Будинок культури, клуб мкр Новий Двір); 2 дитячі музичні школи; 1 дитяча художня школа; 
11 комунальних бібліотек (10 філій у складі Централізованої бібліотечної системи, Міська 
бібліотека мікрорайону Ювілейний).  

 
Туризм  (за даними Головного управління статистики в Рівненській області) 

 
Можливості для розміщення гостей1 у м. Рівне 

 
Показники 2016 2017 2018 2019 

Кількість готелів та аналогічних засобів 
розміщування (готелі, мотелі), од  14 12 6 5 
Кількість місць у готелях та аналогічних засобах 
розміщування (готелях, мотелях), од 536 452 354 271 
Кількість осіб, що перебували у готелях та 
аналогічних засобах розміщування (готелях, 
мотелях) міста, осіб 32603 27876 20437 11703 

____________ 
1 У 2016–2017 роках інформація за даними юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, починаючи з 2018 року – за даними юридичних 
осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Дані за 2020 рік можуть бути надані після 
оприлюднення на державному рівні (орієнтовно 30.06.2021). 
 
 

16. Задоволеність публічними послугами  
За даними соціологічного опитування «Шосте всеукраїнське муніципальне опитування»2, 
місто Рівне займає 12-те місце за значенням Індексу якості сфер та послуг у місті з показником 

 
2 Опитування проведене Соціологічною групою рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень 
Міжнародного республіканського інституту; опитування профінансовано Агентством США з міжнародного 
розвитку. Див. http://ratinggroup.ua/research/regions/shestoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html 



2,9 (1 – означає «жахливо, 5 – «відмінно»), що вказує радше на невдоволення жителів рівнем 
комфорту в місті. При цьому протягом 2019-2020 років оцінки залишалися без змін.  
Позиції Луцька, Тернополя є дещо кращими (по 3.0 бали і 8-е та 10-е місця відповідно);  
Житомир на 14-му місці (2.8 балів).   
 

 
 
Серед послуг та сфер міста найкраще оцінюють водопостачання (4% - відмінно, 53% - добре), 
школи, публічні парки та сквери, заклади культури, садочки (у межах 1-3% - відмінно, 34-38% 
- добре).  
Найгірше респонденти оцінили паркування (19% - жахливо, 42% - погано), розвиток 
промисловості, рівень доступу для людей з інвалідністю, дороги (у межах 19-20% - жахливо, 
37-39% - погано), а також - медичні заклади (14% - жахливо, 27% - погано). 
Серед відповідей на питання “Які ТРИ сфери повинні бути пріоритетними для новообраної 
влади Вашого міста після місцевих виборів (25.10.2020)?” найчастіше зустрічалися: створення 
робочих місць, медичні заклади (по 30%), дороги (23%), боротьба з корупцією (20%), ЖКГ 
(18%), соціальний захист (15%).   
 
Більшість оцінок можливостей, які надає місто, не змінилися. Дещо знизились оцінки щодо 
можливості вільно висловлюватися, вільно пересуватися містом, різноманітно проводити 
дозвілля. Водночас загалом опитані найбільше задоволені можливістю вiльно реалізовувати 
свої духовні потреби, вільно висловлювати власні думки, вільно пересуватися містом, 
різноманітно проводити дозвілля. Містяни найбільше незадоволені відсутністю можливостей 
отримувати достатньо грошей за свою роботу. 
Відносно зручним жителі вважають місто для пішоходів й пасажирів громадського транспорту 
Найменш зручним для людей з обмеженими можливостями, велосипедистів та людей з 
дитячими колясками.  
Рівень відчуття особистої безпеки у місті за останній рік дещо знизився. 51% загалом 
почувають себе у безпеці у місті після настання темряви (у 2019 - 56%). Водночас 45% 
почувають себе небезпечно (минулого року - 39%). У результаті загальний індекс у цій сфері 
знизився. Відчуття безпеки прямо залежить від оцінок роботи міської влади - ті, хто 
задоволений розвитком міста, відчувають себе у ньому безпечніше. Рівень тривожності серед 
чоловіків нижчий, аніж серед жінок. 



Кожен п’ятий опитаний мав досвід спілкування з місцевою владою за останні два роки. Серед 
них близько 30 високо або добре оцінили послуги муніципалітету. У динаміці усі оцінки якості 
отриманих послуг впали. 
72% опитаних, майже як і попереднього року, вважають корупцію суттєвою проблемою на 
рівні міської влади. Третина респондентів давали хабарі в медичних закладах, ще 19% - в 
закладах освіти. 
 


