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РІВНЕНЩИНА НА КАРТІ

ВІДСТАНІ ВІД м. РІВНЕ ДО ПУНКТІВ ПЕРЕТИНУ КОРДОНІВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ПОЛЬЩА
•  Ягодин 202 км
•  Устилуг 161 км
•  В -Волинський 148 км
•  Рава-Руська 245 км
•  Шегині 290 км
•  Краківець 277 км
•  Мостиська 278 км
•  Хирів 322 км
•  Смільниця 336 км
•  Угринів 217 км

УГОРЩИНА
•  Батєве 475 км
•  Соловка 486 км
•  Косино 436 км
•  Вилок 486 км

РУМУНІЯ
•  Порубне 368 км
•  Тересва 541 км
•  Рахів 419 км
•  Солотвино 465 км

СЛОВАЧЧИНА
•  Малий Березний 470 км
•  Ужгород 481 км
•  Чоп 484 км
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ЖИТОМИРСЬКА
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РЕСПУБЛІКА
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ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСКА
ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСТЬ

РІВНЕ

Здолбунів

Радивилів

Хмельницький · Одеса · Сімферополь

Тернопіль · Бухарест

Львів · Краків · Будапешт

Луцьк · Варшава

Ковель · Варшава

Київ

Київ · Москва

Мінськ · Санкт-Петербург

Обласний центр

Районний центр

Державний кордон

Межі області

Межі районів

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівненська область — це промислово-аграрний регіон зі значним ресурсним, виробничим та інвестиційним потенціалом. 
Область розташована на північному заході України та має вигідне географічне положення для обслуговування ринків 
Європейського Союзу, Білорусії, Росії та України. Межує з Волинською, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, 
Львівською областями та має державний кордон з Республікою Білорусь.

КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ
600 – 700 мм на рік, більше у літній період. 
Клімат помірно континентальний, із 
м’якою зимою і теплим літом.

СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ
Січень: -5,2°С, липень: +18,5°С

КІЛЬКІСТЬ СОНЯЧНИХ ДНІВ У РОЦІ – 70

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
Обласний центр:
•  м  Рівне
Адміністративний устрій:
•  16 районів
•  4 міста обласного підпорядкування
Кордони:
•  Республіка Білорусь
Відстань до кордону з Європейським Союзом:
•  100 км
Площа області 20,1 тис. км2:
•  с/г землі 46%
•  ліси  40%

ДЕМОГРАФІЯ
Населення області: 1,2 млн осіб:
•  міське населення 47,8%
•  сільське населення 52,2%

Ключові міста:
• Рівне   248,3 тис  осіб
• Дубно   38,1 тис  осіб
• Вараш  40,0 тис  осіб
• Остріг   15,3 тис  осіб

Рівень народжуваності – 14,9 на 1000 осіб 
наявного населення (1 місце в Україні)

ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ — 187 м
Найвища точка Рівненщини — 372 м
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Автошляхи

Залізниці

Аеропорт

Залізничні вузли

Назва автодороги

ІНФРАСТРУКТУРА

ОСНОВНІ АВТОМАГІСТРАЛІ

Міжнародні автошляхи:
•  Е40 (Брюссель – Дрезден – Краків – Рівне – Київ)
•  Е373 (Люблін – Хелм – Ковель – Сарни – Київ)
•  Е85   (Клайпеда – Вільнюс – Дубно – 

– Бухарест – Александруполіс)

Дороги національного та регіонального значення:
•  Н22 (Устилуг – Луцьк – Рівне)
•  Р05 (Городище – Рівне – Старокостянтинів)
•  Р26 (Острог – Кременець – Почаїв – Радивилів)
•  Р76 (КПП «Прикладники» – Зарічне – Дубровиця)
•  Р77 (Рівне – Тучин – Гоща)

ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Область має розвинену мережу залізничних 

шляхів загального користування довжиною 587 км. 
Станція Рівне розміщена на лініях «Здолбунів-Ковель» 
та «Здолбунів-Сарни». Вузлові залізничні станції Здол-
бунів та Сарни є одними з найбільших у західній Україні. 
Залізнична станція Здолбунова має пряме сполучення із 
9 областями України та зі столицями сусідніх держав — 
Польщі, Білорусії та Росії.
Залізничні вузли: Рівне, Здолбунів, Сарни, Дубно, 
Радивилів.

АВТОВОКЗАЛИ
У Рівному функціонує автовокзал «РІВНЕ» 

(вул. Київська, 40), з якого здійснюються 
міжнародні, міжрегіональні та міжміські 
перевезення та автостанція «ЧАЙКА» 
(вул. Гагаріна, 16 б). З автостанції здійснюються 
внутрішньорегіональні перевезення.

Перевагою Рівненської області є вдале географічне розташування на перетині міжнародних автомагістралей та за-
лізничних шляхів, що сполучають Європу з Азією та Балтійські порти з країнами Причорномор’я. Відстань до кордону 
з Європейським Союзом — 100 км, до Києва, столиці України, — 250 км. 

АЕРОПОРТ
Поблизу м. Рівне розташований діючий 

Міжнародний аеропорт «РІВНЕ», призначений 
для прийому, обслуговування та відправки 
літаків усіх типів злітною масою до 210 т.
Аеропорт займає територію площею 165 га та має одну 
злітно-посадкову смугу довжиною 2626 м і завширшки 42 м.

Пропускна спроможність:
•  пасажиропотік — 500 пас./год.
•  вантажопотік — 50 т/доба.
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ – 21.1 тис. км2

Ґрунти південної частини області в основному сірі лісові 
опідзолені та чорноземи малогумусні. Ґрунти північної 
частини — переважно дерново-підзолистого типу.

ВОДНІ РЕСУРСИ
•   Забезпеченість водними ресурсами вдвічі 

перевищує середній показник по Україні
•  171 річка  (загальна довжина – 4 459 км) 

найбільшими з яких є – Прип’ять, Стир, 
Іква, Горинь, Случ, Ствига, Льва

•   130 озер (загальна площа – 33,3 км2) 
найбільшими з яких є – Нобель (4,99 км2), 
Біле (4,53 км2), Острівське (1,12 км2)

КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Розвідано більше 600 родовищ 18-ти видів мінералів:
•  Бурштин  – єдині розвідані 

промислові родовища в Україні
•  Базальт  – унікальні поклади сировини для тепло-

ізоляційних та лицювальних матеріалів
• Будівельний пісок  – 54 млн. м3

• Будівельне каміння  – граніт, діорит, гранодіорит
• Торф  – 150 млн. тон, або 20% національного запасу
• Значні запаси мінеральних вод
• Перспективні родовища самородної міді 

Регіон багатий на деревину,  
запаси якої становлять 112.8 млн.м3

 
На півночі області збирають великі 
врожаї дикорослих ягід (чорниці, 
журавлина, порічки, лохина)

Рівненщина знаходиться на території трьох природно-кліматичних зон — Лісостеп, Полісся і Мале Полісся.
Характерною ознакою розташування області є загальна рівнинність ї ї поверхні при незначному нахилі території 
з півдня на північ.

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСТІ

Сільськогосподарські угіддя

Лісовкриті площі

Заболочені землі

Забудовані землі

Землі без рослинного покриву/
з незначним рослинним покривом

Інші землі

Води

0 25 50

46.4% • 930,0 тис.га

40.1% • 803,9 тис.га

5.2% • 104,9 тис.га

2.9% • 57,7 тис.га

1.6% • 32,8 тис.га

2.2% • 43,3 тис.га

1.6% • 32,7 тис.га
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ

ВІКОВИЙ ЦЕНЗ НАСЕЛЕННЯ

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, тис. осіб

Молодший
за працездатний

Старший
за працездатний

Працездатний

68.4%

19.4%

12.2%

833,5 тис.осіб
Кількість 

працездатного 
населення

25%
Кількість населення, 

яке має 
вищу освіту

43.8%
Кількість 

населення, яке має 
професійно-технічну 

кваліфікацію

56,3 тис.осіб
Рівень 

зареєстрованого 
безробіття

5 800 грн.
Середня 

заробітна 
плата

Інші види економічної діяльності
Торгівля
Сільське господарство
Промисловість
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Транспорт
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Будівництво
Готельно-ресторанний бізнес
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Фінансова та страхова діяльність4.2
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63.8

85.5

120.9

136.8

0 30 60 90 120 150
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ОСВІТА

У Рівненській області працює 659 загальноосвітніх навчальних закладів, чисельність учнів — 150,4 тис. Кількість 
професійно-технічних закладів складає 24 одиниці, в яких навчається 12035 учнів. Підготовку фахівців з вищою 
освітою за професійним спрямуванням здійснює 15 вищих навчальних закладів (ВНЗ), з яких І-ІІ рівнів акредита-
ції — 10 одиниць, ІІІ-ІV рівнів акредитації — 5 одиниць. ВНЗ за типами: 8 університетів; 1 академія; 4 інститути; 15 коле-
джів; 3 технікуми; 2 училища. У ВНЗ усіх рівнів акредитації навчається — 43,4 тис. осіб.

• Польща 59
• США 14
• Німеччина 11
• Великобританія 5
• Литва 5
• Китай 4

• Франція 3
• Швеція 3
• Іспанія 3
• Словаччина 2
• Угорщина 2
• Болгарія 2

• Португалія 2
• Італія 2
• Греція 2
• Хорватія 2
• Норвегія 1
• Бельгія 1

• Латвія 1
• Естонія 1
• Фінляндія 1
• Чехія 1
• Австралія 1
• Ізраїль 1

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ

ВИПУСКНИКИ 2017 р.
В ИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

– I-II рівнів акредитації 3843 
– III-IV рівнів акредитації 10442

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 5785

С ЕРЕДНІ ШКОЛИ 
– II ступеня 12653 
– III ступеня 9035

ПРОВІДНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Навчальний заклад Факультети, 
інститути

Напрями 
підготовки Студенти, тис.

Національний університет водного 
господарства та природокористування 9 інститутів 40 8073

Рівненський державний гуманітарний університет 2 інститути,
9 факультетів 49 7898

Національний університет «Острозька Академія» 1 інститут,
5 факультетів 19 2862

Приватний Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет ім. Дем’янчука

1 інститут,
8 факультетів 22 4364
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42,8 %
14,4 %
13,1 %

9,4 %
6,5 %

5 %
2,9 %
2,6 %
2,3 %

1 %

Виробництво та постачання електроенергії
Виробництво харчових продуктів
Виробництво будівельних матеріалів та скловиробів
Деревообробна промисловість
Хімічна промисловість
Інші
Текстильна промисловість
Машинобудування
Видобувна промисловість
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

0,0 42,8

ЕКОНОМІКА

ГОСПОДАРСЬКИЙ 
КОМПЛЕКС 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Рівненській області розташовано 
4697 підприємств. З них 3 великих 
підприємства, 285 середніх та 4409 
малих підприємств.
Основним видом економічної діяльно-
сті на Рівненщині є промисловість. За-
галом, область відноситься до числа 
промислово-аграрних регіонів із роз-
виненою сферою послуг, яка протягом 
останніх років демонструє найвищу 
динаміку росту.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Провідні галузі промисловості області — виробництво та постачання електроенергії та газу; хімічна промисловість; 
виробництво будматеріалів і скловиробів; харчова промисловість; виготовлення виробів з деревини; машинобуду-
вання. Три склозаводи області входять до числа найбільших та найсучасніших в Україні. В області діє єдина в державі 
сірникова фабрика.

Структура обсягів реалізованої промислової продукції

Галузева структура валової доданої вартості, млн. грн

Виробництво окремих видів продукції в області

Промисловість

Сільське, лісове та рибне
господарство
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт транспортних засобів
Освіта
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
Будівництво

Фінансова та страхова діяльність

Інші види економічної діяльності

8186

6300

4732

2301

1696

1103

584

414

5701

0 2000 4000 6000 8000 10000

Сірники, т

Фанера, тис.м³

Пляшки зі скла, млн.шт.

Плити деревостружкові , тис.м³ умов.

Електроенергія, млрд.кВт год. (вироблена атомними електростанціями)

Неткані матеріали

Щебінь (камінь дроблений), млн.тонн

Цемент, тис. тонн
0 20 40 60 80 100

5728

115,4

655,9

527,9

17,5

4185,8

6,9

982,2
Питома вага області
Україна
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Зерно (20,1%, 1300,4 тис.тонн)
Картопля (18,7%, 1249,4 тис.тонн)
Молоко (16,2%, 437,3 тис. тонн)
Інші (15,9%)
М'ясо (13,6%, 85,1 тис.тонн)
Овочі (8,3%, 236,2 тис.тонн)
Яйця (4,0%, 580,1 млн.шт.)
Цукровий буряк (3,2%, 543,4 тис.тонн)0

5

10

15

20

25
20,1% 18,7%

16,2% 15,9%
13,6%

8,3%
4,0% 3,2%

АГРО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Агро-промисловий комплекс Рівненської області включає 
629 сільськогосподарських підприємств різних форм госпо-
дарювання, у т. ч. 371 фермерське господарство.
Природні і кліматичні умови сприятливі для вирощування 
більшості сільськогосподарських культур (ріпак, пшениця, 
кукурудза, цукровий буряк, льон, круп’яні культури). Роз-
витку сільського господарства сприяє також той факт, що в 
області знаходяться 2 найбільші виробники мінеральних до-
брив в західній Україні.
В структурі валової продукції сільського господарства (за 
всіма категоріями господарств) галузь тваринництва стано-
вить 33,8%, рослинництва – 66,2%.
Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору є виробництво зерна, технічних культур, м’ясо-молочне тварин-
ництво, птахівництво, органічне землеробство та виробництво плодово-ягідної продукції за сучасними технологіями.
Оскільки більше 40% території області зайнято лісом – існує можливість для заготівлі значної кількості дикорослих 
ягід таких як чорниця, журавлина, брусниця і ожина.

ЕКОНОМІКА

За останні 5 років спостерігається значний 
ріст обсягів збору зернових, зокрема у 2016 
році валовий збір зерна зріс на 64,2% порів-
няно з показниками 2011 року.

Забезпеченість внутрішніх потреб області в основних видах 
сільськогосподарської продукції у 2016-2017 маркетинговому році

Структура сільськогосподарської продукції

Провідними сільськогосподарськими підприємствами 
області є ПП «Агро-Експрес-Сервіс», Агрокорпорація 
«Крупець», ТОВ «СГП ім. Воловікова», ТОВ «Агрохолдинг 
Зоря», АФ «Камаз -Агро», СГ ТОВ «Ідна», ПП «Деметра», ФГ 
«Влада», ПСП «Хлібороб», ФГ «П’ятигірське», ФГ «Нива», 
СПП «Розвазьке», СФГ «Серпанок», СГПП «Маяк», ДП «Ми-
рогощанський державний іподром», ПСП «Шпанівське».

Зернові культури

Стуктура посівних площ

Картопля і овочі

Кормові культури

Технічні культури
47.0%

21.7%

14.8%

16.5%

0 200

Зерно
Яйця курячі

Овочі
Молоко

Картопля
М'ясо

790,5

Ти
с.
то

нн

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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очікуване

918,3

1108,5
1222,7

1299,3 1230,0
1101,5

600

2000 Валовий збір зерна по всіх категоріях господарств 
за 2011-2017 роки
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ЕКСПОРТ-ІМПОРТ

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ
У січні-червні 2017р. експорт товарів становив 179,2 млн.дол. США, імпорт – 139,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні 
операції товарами проводилися з партнерами 107 країн світу.
Найбільше експортувалися товари до Польщі (18,5% загального обсягу), Німеччини (15,7%), Білорусі (8,2%), Італії (5,2%), 
Угорщини (4,2%), Франції (3,9%), Туреччини (3,2%), Бельгії (3,1%).
Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 127,8 млн. дол., або 71,3% від загального обсягу.

ІМПОРТ ТОВАРІВ
Найбільші імпортні поставки товарів – 56,1% від загального обсягу, надходили з країн Європейського Союзу (Німеч-
чина, Польща, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди), США (6,9%), Білорусі (5,0%), Китаю (4,8%), Російської Феде-
рації (18,2%). У грошовому еквіваленті імпорт товарів з країн ЄС становив 78,4 млн. дол. США.

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ
Найбільше експортувалися послуги до Швейцарії (30,2%), 
Канади (26,5%), Російської Федерації (8,9%), Німеччини (7,5%), 
Італії (5,3%), Польщі (4,1%).
У структурі експорту послуг вагомі обсяги припадали 
на транспортні послуги (58,6%) та послуги з переробки 
матеріальних ресурсів (37,8%).

ІМПОРТ ПОСЛУГ
Головними партнерами в імпорті послуг були Польща 
(18,8%), Італія (16,8%), Угорщина (12,8%), Німеччина (11,4%).
Основу структури імпорту послуг складали транспортні 
послуги – 29,3% загального обсягу, ділові послуги – 
26,0%, послуги, пов’язані з подорожами – 25,3%.

0 25 50 75 100

Деревина і вироби з деревини
Інші товари

Продукти рослинного походження
Будівельні матеріали та скловироби

Меблі
Живі тварини, продукти тваринного походження

Структура експорту товарів

Структура імпорту товарів

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
Інші товари

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
Засоби наземного транспорту, крім залізничного

Пластмаси, полімерні матеріали
Текстильні матеріали та текстильні вироби

Вироби з каменю, гіпсу, цементу
Папір та картон

0,00 16,25 32,50 48,75 65,00
Експорт послуг Транспортні послуги59,2%

Послуги для переробки товарів
за кордоном38,2%

Послуги, пов’язані з подорожами1,0%

Послуги у сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні послуги0,5%

Ділові послуги1,1%

Імпорт послуг Транспортні послуги31,7%

Послуги з ремонту та техобслуговування,
не віднесені до інших категорій

28,1% Ділові послуги
27,4%

Послуги у сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні послуги

Роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності

0,2%

0,6%

Послуги, пов’язані з подорожами

12,0%
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ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Рівненщина має багаторічну традицію 
співпраці з іноземними інвесторами більш 
ніж 20-ти різних країн. Успішна робота цих 
компаній та здійснені ними реінвестиції 
є найкращим підтвердженням наявності 
сприятливого інвестиційного клімату та 
відповідного бізнес-середовища. Область 
є одним з небагатьох регіонів України, де 
за останні буремні роки не відбулося від-
току іноземного капіталу.
Прямі іноземні інвестиції в область станом 
на 01.04.2017 р. становили 183,1 млн. дол. 
США. Серед країн, які найбільше інвесту-
ють в область – Німеччина, Велика Брита-
нія, Нідерланди, Італія, Польща та Франція.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За перших ІІІ квартали 2017 року обсяг капітальних інвести-
цій в будівельну галузь області становив 1,5 млрд. грн., що 
становить 47,6% загального обсягу капітальних інвестицій. 
Обсяг виконаних будівельних робіт становить 1,05 млрд. грн. 
За січень — червень 2017 року введено в експлуатацію житла 
на 50 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
У структурі капітальних інвестицій 54,1% становлять власні 
кошти юридичних осіб, 23% – кошти фізичних осіб (на будів-
ництво житла), 6% – видатки державного та місцевих бюдже-
тів, 4,7% – кредити і позики фінансових установ.

Серед найбільших іноземних компаній, що працюють в області можна виділити наступні:

Країни, що найбільше інвестують в область

Lafarge (Франція)

Будівельні матеріали

Verallia (Франція)

Скловиробництво

Sorbes + (Швейцарія)

Деревообробка

Dyckerhoff (Німеччина)

Будівельні матеріали

ODEK (Нідерланди)

Виробництво фанери

Fapomed (Португалія)

Вироби для медицини

Morgan Furniture (США)

Виробництво меблів

Basalt AG (Німеччина)

Будівельні матеріали

Італія

Франція

Німеччина

ПольщаВеликобританія

Нідерланди
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ПІДТРИМКА ІНВЕСТОРІВ

ІНВЕСТІНРІВНЕ
Іноземні інвестори можуть отримати професійну підтрим-
ку від спеціалізованої організації — Агенції «ІнвестІнРівне», 
яка покликана сприяти інвесторам та бізнесу в Рівнен-
ській області щодо вибору місць для розміщення, запо-
чаткування бізнесу та реалізації всіх етапів інвестицій-
ного проекту. Вона була заснована місцевою владою за 
підтримки Координатора проектів Організації з безпеки 
та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

КАДРОВА ПІДТРИМКА
Служба зайнятості за власний кошт та на власних на-
вчально-виробничих базах здійснює підготовку будь-
якої кількості спеціалістів відповідно до запиту інвес-
тора. Підготовка може бути проведена під наглядом 
представників інвестора та з використанням обладнан-
ня компанії інвестора, що монтується на навчально-ви-
робничій базі Служби зайнятості.
Можливе відшкодування до 50% витрат на оплату праці 
протягом першого року після запуску проекту.

ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Завдяки сучасним центрам надання адміністративних 
послуг, зареєструвати бізнес можна всього за 24 години. 
Також, тут можна отримати більше 100 видів дозвільних 
документів для ведення різних видів господарської ді-
яльності. Зазначені центри функціонують в усіх 16 райо-
нах області та 4 містах обласного підпорядкування.

ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ
Для залучення інвесторів в області підготовлено біль-
ше 15000 га земельних ділянок типу Грінфілд та більше 
500 000 м2 промислових приміщень.
Створено Індустріальний парк Рівненської області пло-
щею 145 гектарів. Розпочато роботу зі створення най-
більшого індустріального парку України площею 560 га 
на території Радивилівського району області.

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДГОТОВЛЕНО 6 ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗОН:
•  Індустріальна зона м  Рівне – 5 га
•  Індустріальна зона Радивилівська – 39 га
•  Індустріальна зона м  Дубно – 45 га

•  Індустріальна зона Сарненська – 17 га
•  Індустріальна зона м  Дубровиця – 32 га
•  Індустріальна зона Млинівська – 11 га
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ЖИТЛО ТА ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ
22,3 м2 на одного мешканця області

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Загальний житловий фонд – 25,9 млн. м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (БУДИНКИ)
У м. Рівне становить (з урахуванням вартості земельної 
ділянки) $200 – $250 за 1 м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (КВАРТИРИ)
•  первинний ринок – $80 – $110 за 1 м2

•  вторинний ринок – $80 – $100 за 1 м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА 
(КВАРТИРИ):
•  1-кімнатна квартира $150 – $185 за 1 міс.
•  2-кімнатна квартира $170 – $220 за 1 міс.
•  3-кімнатна квартира $200 – $300 за 1 міс.

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 
ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ
складає $4 за 1 м2

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ:
•  Клас «А» — $9 – $11 за 1 м2

•  Клас «Б» — $7 – $9 за 1 м2

•  Клас «В» — $5 – $7 за 1 м2

•  Клас «С» — $4 – $6 за 1 м2

•  Класи «Д» та «Е» — $2 – $4 за 1 м2

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 
ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
складає $2 – $3 за 1 м2

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 
СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
складає $1 – $2 за 1 м2
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ВІЛЬНИЙ ЧАС

Величезні природні та ландшафтні переваги Рівненської 
області, часто унікальні в Європі, роблять цей регіон од-
ним з найцікавіших в Україні. Область має один з най-
більших показників залісненості в Україні (40%) та один 
з найбільших рівнів заповідності території. Площа тутеш-
ніх природоохоронних територій складає біля 170 тис. га 
(8,3% території області, що вдвічі перевищує середній 
показник по Україні). На Рівненщині розташований най-
більший в країні заповідник — Рівненський природний, 3 
регіональні ландшафтні парки, 13 заказників загально-
державного значення, 110 заказників місцевого значен-
ня, 8 пам’яток природи загальнодержавного значення, 
56 пам’яток природи місцевого значення та 96 заповідних 
урочищ. Одне з див природи — «Тунель кохання» входить 
до Топ 10 найромантичніших місць світу.

Місто Рівне є значним осередком культури держави — тут 
працюють театри (обласний муздрамтеатр, ляльковий і 
декілька театрів-студій), філармонія, зал камерної та ор-
ганної музики (з одним із кращих у Європі органів), низка 
музеїв, палаців і будинків культури, 3 кінотеатри, численні 
бібліотеки, та зоопарк, що вважається одним з найкра-
щих в країні.

Рівне справляє враження зеленого міста, адже тут зна-
ходиться 8 великих парків, 3 з яких розташовані у цен-
тральній частині міста. Місто перетинає річка Устя, ліва 
притока річки Горинь.
Спортивне життя міста представляють відомі далеко за 
межами Рівного: футбольний клуб «Верес», команда зі 
спідвею «СПС Рівне», баскетбольний клуб «БК 93 «Пуль-
сар», команда з міні-футболу «МФК «Рівне», волейболь-
ний клуб «Реґіна».

Серед великої кількості культурних заходів Рівного іно-
земних гостей можуть зацікавити: 
• Міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії»
• Міжнародний фестиваль «Art Jazz Corporation»
•  Міжнародний фестиваль ковалів 

«Металеве серце України»
•  Міжнародний салон художньої фотографії 

«Фотовернісаж на Покрову»
• Фестиваль-ярмарок «Бульба-фест»
Комфортабельні готелі, затишні кафе, ресторани, 12 клуб-
них закладів задовольняють найвибагливіші смаки від-
відувачів, гостей міста, гостинно відчиняють двері для 
цікавого та різноманітного дозвілля.
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ЗАКЛАДИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ 
ТА ВІДПОЧИНКУ

Назва, контакти Послуги

Стадіон «Авангард»
м. Рівне, вул. Замкова, 34, тел: (0362) 22-32-27

Футбольні матчі та легкоатлетичні змагання. 
Місткість – 20 000 чол.

Стадіон «Олімп»
м. Рівне, вул. Набережна, 1 Регбі, футбол, легкоатлетичні змагання

Фітнес-клуб «Manhattan fitness club»
м. Рівне, вул. Соборна 112, тел: (0362) 45-09-99

Тренажерний зал, фітнес класи, масажний кабінет, 
зал боксу

Фітнес-центр «E.G.O. Club»
м. Рівне, вул. Київська 10, тел: (0362) 46-03-46

Тренажерний зал, масажний кабінет, фітнес-класи, 
зал боксу, сауна

Спортивний клуб «Фітнесcпорт»
м. Рівне, вул, Княгині Ольги 6А, тел: (0362) 43-05-15

Тренажерний зал, зал боксу, басейн, фітнес, аеробіка, 
фітнес-йога, фреш-бар

Центр здоров’я та краси «Аква Рай»
м. Рівне, вул. А. Мельника, 15/17, тел: (067) 325-76-15 Тренажерний зал, зал боксу, басейн, аквааеробіка, сауна

Парк сімейного відпочинку «Sky UP»
м. Рівне, вул. Є. Коновальця 1Б, тел: (097) 107-80-80 3000 м2 найрізноманітніших атракціонів

Рівненський Зоопарк
м. Рівне, вул. Київська, 110, тел: (0362) 28-84-83 150 видів тварин та природний лісовий масив площею 4,7 га

Скеледром
м. Рівне, вул. Соборна, 420

Скеледром, який нагадує голову козака, 
повторює рельєф скелі та має висоту більше 10 метрів

Кінопалац «Україна»
м. Рівне, майдан Незалежності, 2, тел: (068) 800-55-88

Сучасний кінотеатр, що має 3 кінозали та входить 
до всеукраїнської мережі кінотеатрів «Кінопалац»

Кіноцентр «Ера»
м. Рівне, вул. Гагаріна, 51, тел: (0362) 68-05-13

Один із 17 багатозальних кінотеатрів 
найбільшої української мережі «МУЛЬТИПЛЕКС»

ТРЦ «Екватор»
м. Рівне, вул. Макарова, 23, тел: (0362) 68-33-59

Національна мережа ТРЦ «Екватор» влаштовує різноманітні 
шоу і циркові виступи, виставки, концерти, конкурси

ТРЦ «Злата Плаза»
м. Рівне, вул. Короленка, 1, тел. (0362) 67-11-11

Магазини, торговельні зали, дитячий розважальний 
центр «Леопарк», кав’ярні та ін.

ТРЦ «Чайка»
м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, тел: (0362) 24-64-35

Один з найкращих торгово-розважальних центрів міста 
площею 18 000 м2

Пивна ресторація «Кант»
м. Рівне, вул. Коперника 9, тел: (067) 200-06-06

Українська та європейська кухня, пивоварня, страви на 
мангалі, банкетний зал

Ресторан «Vinograd»
м. Рівне, вул. Видумка 2б, тел: (097) 779-86-70 Грузинська кухня

Ресторан «Gusto gastro salon»
м. Рівне,  проспект Миру, 10, тел: (095) 471-00-31

Європейська та японська кухня, банкетний зал, 
коктейль-бар, доставка

Ресторан «New York Street Pizza»
м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 1а, тел: (068) 007-00-72

Європейська та японська кухня, піца, банкетний зал, 
доставка

Ресторан-піцерія «La RIVA»
м. Рівне, вул. Набережна, тел: (0362) 45-28-28 Італійська піца

Ресторан «БарМаки»
м. Рівне, вул. Костромська, тел: (068) 876-58-76

Українська кухня, вегетаріанське меню, пісне меню, 
мангальне меню

Нічний клуб «ZOV»
м. Рівне, вул. Відінська, 9, тел: (096) 557-07-07 Караоке, жіночий стриптиз, бар, кальян, кухня

Нічний клуб «Лагуна»
м. Рівне, вул. Соборна, 191, тел: (0362) 63-41-11 Нічний клуб, вечірки, караоке
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ТУРИЗМ

Численні пам’ятки історії, культури та архітектури, фено-
менальні витвори природи та унікальні об’єкти, аналогів 
яким нема ні в Україні, ні у світі, роблять Рівненщину не-
повторною та цікавою для кожного туриста. Поцінову-
вачі історії будуть зачаровані величчю та загадковістю 
родових замків наймогутніших у Європі династій князів 
Острозьких та Любомирських, а також однієї з найуні-
кальніших фортифікаційних споруд світу — Тараканів-
ським фортом.

Тих, кого цікавить душа та героїчне минуле українського 
народу, надихне подорож до села Пересопниця — бать-
ківщини Пересопницького Євангеліє, на якому сьогодні 
складають присягу президенти України та села Пляше-
ва — місця наймасовішої в Європі Берестецької битви. Ту-
ристи, яких кличе ностальгія, можуть здійснити подорож 
у минуле єдиною найдовшою діючою вузькоколійною 
залізницею у Європі, що існує з 1895 року та відома під 
брендом «Поліський трамвай».

На шукачів романтики та неймовірних вражень чекають 
природні дива: славнозвісний «Тунель кохання», який вхо-
дить до десятки найромантичніших місць світу, унікаль-
ні поклади базальту, що мають форму велетенських ко-
лон-восьмигранників та 1300-літній Юзефінський дуб, що 
є одним з найдревніших дерев України.

В області функціонує понад 60 агросадиб, розташованих 
у ї ї найбільш мальовничих місцях. Вони пропонують ту-
ристам активний відпочинок, що включає риболовлю, 
полювання, катання на човні та кінні прогулянки, екскур-
сії, майстер-класи від місцевих народних умільців, ку-
штування страв української кухні за стародавніми рецеп-
тами. Любителі велотуризму будуть вражені цікавими 
історичними та природними об’єктами мальовничого По-
лісся, які демонструє веломарафон «Поліська Січ», а та-
кож “зеленим” шляхом «Медове коло», що дає можливість 
пізнати бортництво — стародавню форму бджільництва, 
збережену лише на Рівненщині.

Тараканівський форт

«Тунель кохання»

Вузькоколійка Антонівка-Зарічне
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ГОТЕЛІ, САНАТОРІЇ 
ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ

Назва, контакти Послуги

ГОТЕЛІ
Готель «Україна», 4*
м. Рівне вул. Соборна, 112, тел: (0362) 64-91-41 Готель, ресторан, сауна, фітнес-центр

Готель «Мир», 3*
м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, тел: (0362) 63-63-02 Готель, ресторан, офісний центр, конференц зал

Готель «Optima Рівне» 3*
м. Рівне, вул. Словацького, 9, тел: (0362) 42-03-10 Готель, ресторан, конференц зал

Готельно-розважальний спортивний комплекс «Хутір»
с. Вел. Омеляна, вул. Дубнівська, 116/1, тел: (096) 444-04-48

Готель, ресторан, караоке, боулінг, гольф, тенісні корти, 
сауна, штучне озеро, дитячий майданчик

Готельно-ресторанний комплекс «Айвенго»
с. Колоденка, вул. Зелена, 53, тел.: (0362) 20-89-52

Готель, ресторан, тенісні корти, сауна, хамам, басейн, 
більярд, банкет-хол, кейтеринг

Готель «Мелроуз»
м. Рівне, вул. Костромська, 59, тел: (099) 248-89-86

Готель, ресторан, сауна, хамам, басейн, спа-комплекс, 
більярд

Готельно-ресторанний комплекс «Софія»
с. Вел. Омеляна, вул. Дубнівська, 4а, тел: (050) 840- 87-68

Готель, ресторан, банкет-хол, чани, сауна, хамам, басейн, 
тренажерний зал, тенісні корти, падл корти, 
дитячий майдачник, більярд, конференц-сервіс

Готельно-ресторанний комплекс «4Х4»
с. Колоденка, вул. Рівненська, 1а, тел: (0362) 20-88-00 Готель, ресторан, більярд, сауна

Парк-готель «Швейцарія»
с. Обарів, вул. Соборна, 51, тел: (0362) 61-93-00

Готель, ресторан, озеро з піщаним пляжем, караоке клуб, 
конференц зал

САНАТОРІЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ

Санаторій «Червона калина»
с. Жобрин, вул. Лісова, 1, тел: (097) 736-00-98

Готель, лікувально-діагностичний корпус, сауна, пляж, 
катамарани, кінозал, бібліотека, кафе-бари, більярд, бадмінтон, 
волейбол, футбол, баскетбол, теніс, мальовнича природа

Санаторій «Хрінники»
с. Хрінники, вул. Зарічна, 1, тел: (096) 137-40-88 Катамарани, пляж, риболовля, спортивні майданчики, теніс

Санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне»
с. Олександрія, тел: (0362) 26-74-33 Табір відпочинку, сцена, їдальня, ігрові майданчики

Дитячий комплекс «Країна мрій»
с. Межиріч, тел: (095) 419-00-23

18 двоповерхових котеджів, бібліотека, відеозал і зал 
комп’ютерних ігор, басейн, картинг, мотузковий парк і 
школа туризму

База відпочинку «Monte Carlo»
с. Решуцьк, вул. Лісова, 51, тел: (098) 081-25-19

Готельні номери та будинок-шале, баня, чани, 
катання на байдарках, риболовля, дитячий майданчик, 
оренда велосипедів, альтанки на свіжому повітрі, кафе-бар

База відпочинку «Воронуха»
с. Мала Совпа, тел: (097) 293-88-76

Комфортні будиночки для проживання, 
смачна українська кухня, лазня, рибалка

Оздоровчий розважальний комплекс «Мисливська хата»
с. Тараканів, тел: (093) 354-83-20, (066) 668-35-49 Лазня, сауна, басейн, більярд

Відпочинковий комплекс «Фермерська Хата»
с. Мирогоща, тел. (068) 377-34-83

Готельні номери, альтанки, волейбольний майданчик, 
сауна, еко ферма

Туристично-оздоровчий центр «Гармонія»
с. Оженин, тел. (097) 274-00-79 Сауна, басейн, оздоровчий масаж,  ресторан

Агросадиба «Хутір касень»
с. Повча, тел: (067) 763-83-11

Будинок на 2 номери, баня з Тібетською сіллю, велопрогулянки, 
спортзал,  рибальство, екскурсії, збирання грибів, ягід, трав
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ
Вигідне географічне положення Рівненської області сприяє розвитку транзиту вантажів та пасажирів між Європою, 
Південною Азією, Близьким та Далеким Сходом. Через територію області проходить низка міжнародних транспорт-
них коридорів загальною довжиною понад 254,6 км. Сьогодні транспортна інфраструктура області складається з 
5,1 тис. км автомобільних доріг, 448,8 км залізничних колій, 1 цивільного аеропорту та інших транспортних об’єктів.

Транспортні коридори що перетинають область

Критський №3 (Е40) Брюссель Дрезден Краків Рівне Київ

Критський №5 (Е373) Люблін Хелм Ковель Сарни Київ

Балтійське море – 
Чорне море (Е85) Клайпеда Вільнюс Дубно Бухарест Александруполіс

Європа – Азія Краківець Львів Рівне Київ Харків

Протягом минулого року було перевезено близько 133,3 млн. пасажирів та 10,8 млн. т вантажів. Більшість пасажирів 
(66%) транспортувались автотранспортом, тоді як більшість вантажів (79,2%) перевозились залізничним транспортом. 
Експерти прогнозують, що обсяги трафіку та якість надання послуг збільшаться протягом наступних трьох років.

Структура пасажиропотоку у 2017 році, тис. пасажирів

Середньорічний ріст пасажирських перевезень в області становить 11%.

Структура вантажних перевезень в області, тис. тонн

Середньорічний ріст вантажних перевезень в області становить 33,8%.

ЛОГІСТИКА

Автомобільний транспрот
59085,9 тис.пас.

Тролейбусний транспрот
19969,7 тис.пас.

Залізничний транспрот
3369,3 тис.пас.

71,7%

24,2%
4,1%

Автомобільний транспрот
1496,4 тис.тонн

Залізничний транспрот
5927,7 тис.тонн

79,8%

20,2%
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ЛОГІСТИКА

Пріоритетними напрямками розвитку галузі, передбаченим на найближчі роки є:
•   Розвиток Міжнародного аеропорту «Рівне» 

(регулярне авіасполучення, обладнання для обслуговування сучасних літаків, неавіаційні послуги).
•   Створення транспортно-логістичного комплексу, здатного інтегруватися в транс-європейську 

транспортну мережу TEN-T.

МОЖЛИВОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «РІВНЕ»
Поблизу м. Рівне розташований діючий Міжнародний ае-
ропорт «Рівне», призначений для прийому, обслуговуван-
ня та відправки літаків усіх типів злітною масою до 210 т.
Загальна площа аеропорту — 165 га. Злітно-посадко-
ва-смуга — 2626 м х 42 м. Максимальна пропускна здат-
ність — 500 пасажирів/год.
Аеропорт розміщений на перетині міжнародних повітря-
них та автомобільних шляхів, в безпосередній близькості 
(1 км) до міжнародної автомагістралі E40 — найдовшо-
го європейського автошляху, протяжністю 8500 км, що 
з’єднує французьке місто Кале через Бельгію, Німеччину, 
Польщу, Україну, Росію, Казахстан, Узбекистан, Туркме-
ністан і Киргизстан із казахським містом Ріддер біля кор-
дону з Китаєм.
На сьогоднішній день аеропорт функціонує, приймає се-
редньомагістральні літаки 24 години на добу. Працює 
літня чартерна програма Рівне — Анталія, та зимова Рів-
не — Хургада/Шарм-ель-Шейх. Базуються літаки компанії 
«Вулканейр» Ан-26, також компанії «Універсалавіа» АН-12. 
Ведуться перемовини з 9-ма іноземними авіакомпаніями 
щодо налагодження регулярного авіасполучення.
Площа регіону потенційних пасажирів охоплює близь-
ко 5  млн. осіб з Рівненської, Волинської, Житомирської, 
Хмельницької, Тернопільської областей та Білорусі. Ра-
зом із тим 40% загальної кількості всіх українців, які про-

тягом року перетинають кордон, їдуть саме у Польщу. 
Близько 14 автобусних рейсів на добу проходять через 
Рівне на Польщу. За 2016 р. Генконсульством Польщі 
відкрито 300 тис. віз; здійснено 15 млн. перетинів через 
кордон Україна – Польща. 1200 тис. українців працюють і 
навчаються в Польщі.
Першочерговими заходами запланованими для роз-
витку Міжнародного аеропорту «Рівне» є:
•   Закупівля машин та обладнання (нова світлоcигнальна 

система до ЗПС, системи точної посадки ILS) необхідно-
го для обслуговування літаків В737 і А320 та міжнарод-
них перевезень.

•   Модернізація, утеплення приміщень аеропорту, термі-
налу.

•   Розробка проекту та будівництво логістично-транспорт-
ного комплексу при ОКП «МА Рівне».

•   Розробка проекту та будівництво готельного комплексу 
при ОКП «МА Рівне».

•  Інсталяція відновлювальних джерел енергії.
•  Відновлення ШЗПС 550 м для малої авіації.
•   Організація та розвиток неавіаційних послуг (камера 

схову, Duty-Free, Tax-Free, заклади громадського хар-
чування, магазини/супермаркети, прокат автомобілів, 
банкомати/платіжні термінали, аптека, пункт обміну ва-
люти, туристичне бюро, тощо).
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БІОМАСА
•   Потенціал біомаси Рівненської області складає: біомаса зернобобових 

культур — 200 тис. МВт*г/рік; біомаса кукурудзи — 310 тис. МВт*г/рік; 
біомаса овочів відкритого і закритого ґрунту — 230 тис. МВт*г/рік.

•   Річний потенціал тваринницької сільськогосподарської біомаси 
на Рівненщині: кількість гною — 10,4 млн. т, вихід біогазу — 
498 млн. м3, заміщення органічного палива — 398 тис. т у. п.

•   Осереднений об’єм відходів лісу для використання у вигляді 
палива — 111 тис.м3/рік, енергозбереження відходів для 
використання у вигляді палива — 21,8 тис.м3/рік.

•   В 2017 році запрацювала біогазова станція на Рівненському сміттєзвалищі.
•   Успішно реалізовано пілотні проекти з вирощування 

Енергетичної верби та енергетичної рослини «Міскантус Гігантеус».

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
•   Річна кількість сонячної енергії становить приблизно 1100 кВт*год/м2.
•   Загальний потенціал області складає 21,8*109 МВт*г/рік, технічний – 

10,5*107 МВт*г/рік, доцільно-економічний – 1,6*105 МВт*г/рік.
•   В області наявні великі площі земель, непридатних для традиційного сільсько-

го господарства, які можуть бути використані для створення сонячних елек-
тростанцій.

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
•   Рівненщина має значні ресурси поверхневих вод (7 км3), а також низку річок, 

що мають хороший гідротехнічний потенціал для розташування МГЕС (потуж-
ність 500 кВт): Горинь, Льва, Стубелка, Збитинка, Путилівка, Бобер.

•   Загальний потенціал області складає 0,304 млрд. кВт·г/рік, 
технічний — 0,201 млрд. кВт*г/рік, доцільно-економічний — 0,091 млрд. кВт*г/рік.

•   На території області функціонує 2 малі гідроелектростанції: 
МГЕС «Млинівська» (362 кВт) та МГЕС МЕК «Хрінницький» (860 кВт).

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Пріоритетним напрямом розвитку галузі енергетики області є виробництво енергоносіїв із відновлюваних джерел та 
альтернативних видів палива.
Питома вага альтернативної енергетики у структурі загального споживання енергоносіїв по області становить 3,5%. 
Це один із кращих показників серед регіонів України. За останні роки встановлено обладнання, що працює на аль-
тернативних джерелах енергії, загальною потужністю 10,6 МВт. Це дало можливість замістити близько 1,6 млн. м3 
природного газу на рік.
Прагнення центральних і регіональних органів влади до диверсифікації джерел енергії і першочергову увагу на понов-
лювані джерела енергії відображено в наступних регіональних стратегічних документах:
•  Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року;
•   Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енер-

гозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки;
•  Обласна програма енергоефективності на період до 2017 року;
• Комплексна програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки 
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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
Середня швидкість вітру в області становить 4,5 м/с. На ви-
соті 15 м природний потенціал вітру — 2010 кВт*г/м2 рік, техніч-
но-досяжний потенціал — 390 кВт*г/м2 рік. Для порівняння — ті 
самі показники, але уже для висоти 30 м: природний потен-
ціал вітру становитиме 2710 кВт*г/м2 рік; технічно-досяжний 
потенціал — 520 кВт*г/м2 рік.

ТОРФ
•   Близько 20% загальнонаціонального запасу торфу знахо-

диться в Рівненській області. За оцінками експертів, об’єм 
запасів складає більше 136 мільйонів тонн.

•   Загальний енергетичний потенціал торфу по Рівненській 
області становить 1176,2 млн. МВт*г/рік, доцільно-еконо-
мічний потенціал — 575,3 млн. МВт*г/рік.

В області проводиться значна кількість заходів, спрямованих на розвиток галузі альтернативних джерел енергії, зокрема:
•  Створено Рівненський кластер Відновлювальних Джерел Енергії;
•   Реалізується проект «Енергія біомаси — перетворення природного потенціалу в національні партнерства» в рамках 

Програми Транскордонного співробітництва «Білорусь-Україна».
•   З  2015 р. започатковано щорічну Міжнародну спеціалізовану виставку «Сучасність. Енергозбереження. Техно-

логії. (СЕТ)» в рамках якої підприємства Рівненської та сусідніх областей, а також закордонні партнери мають 
можливість поділитися досвідом, продемонструвати напрацювання та нові розробки в  галузі альтернативної 
енергетики;

•  Еко-фестиваль «ЗЕЛО»;
•  Громадська організація «ЕКОКЛУБ».

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА 
НА ОСНОВІ БАГАТОРІЧНОЇ ТРАВИ 
«MISCANTHUS GIGANTEUS»

Проектом передбачається посадка і виро-
щування енергетичної рослини на площі 
≥ 10 000 га, організація маточної плантації, 
збір врожаю і переробка біомаси у паливні 
гранули, реалізація твердого біопалива. 
Природо-кліматичні умови та ґрунти пів-
нічних районів Рівненщини є придатними 
для реалізації проекту.

Вартість проекту: 20 000 000 $
Термін окупності: 7,6 років
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Лісовий фонд області становить 780 тис. гектарів або 
майже 40% території області. За рівнем лісистості терито-
рії Рівненська область посідає третє місце в Україні після 
Закарпатської та Івано-Франківської областей. В області 
в основному ростуть сосна, дуб, а також осика. Загальний 
запас деревостанів становить 120,5 млн.м3. З них хвой-
ні насадження становлять 65,8%; твердолистяні – 10,7%; 
м’яколистяні – 23,5%. Середній вік насаджень – 52 роки. 
Лісові масиви на території області розташовані нерівно-
мірно і знаходяться в основному в північних районах. 
Щорічний обсяг лісовідновних робіт в області становить 
понад 5 тис. гектарів.
Галузь деревообробки відіграє важливу роль в економіці 
Рівненської області, оскільки є традиційною для регіону 
та щорічно демонструє стійкі темпи росту.

Окремі показники діяльності деревообробної промисловості

Темп росту, % Обсяг реалізованої 
продукції, млн.грн.

Питома вага галузі 
у промисловості, %

2016 01-06.2017 2016 01-06.2017 2016 01-06.2017

Рівненська обл. 106,5 106,2 2670,2 1516,7 9,0 9,4

Україна 102,6 103,9 69428,3 31967,7 3,8 4,7

ПРОДУКЦІЯ
За перші 3 квартали 2017 р. обсяг продукції деревообробної промисловості перевищив обсяг 2016 року на 3,2%, 
а його питома вага у загальному обсязі реалізованої промислової продукції Рівненської області зросла до 9,5%. 
Основними видами продукції галузі в області є плити деревостружкові, деревина розпиляна та розколота, бруски, 
фризи та покриття для підлоги, меблі.

Виробництво основних видів продукції деревообробної промисловості

Вид продукції Обсяг

Деревина уздовж розпиляна чи розколота 87,4 тис.м3

Плити деревостружкові необроблені 809,4 тис. умовних м3

Деревина хвойних порід у вигляді погонажу 528 тонн

Деревина листяних порід у вигляді погонажу 1260 тонн

Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини 85266 м3

Столярні вироби з деревини 601,8 м3

Паркет дерев’яний 4,90 тис.м3

Вікна, двері балконні та їх рами з деревини 71 шт.

Двері, їх коробки та пороги з деревини 403 шт.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Лісистість
Рівненської області
в розрізі районів, %

до 10%

від 30% до 40%

понад 40%

від 10% до 30%

Зарічненський

Дубровицький

РокитнівськийВолодимирецький

Сарненський

Березнівський
Костопільський

Рівненський

Здолбунівський

Дубенський

Млинівський

Демидівський

Радивилівський

  Острозький

Гощанський

Корецький
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ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В області працює єдина в Україні сірникова фабрика, підприємство з іноземними інвестиціями, що забезпечує більше 
60% виробництва фанери в Україні, один із найбільших в Європі виробників шпону, а також інші підприємства з замкне-
ним циклом виробництва.

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Назва Вид діяльності Розташування

ТОВ «Свиспан Лімітед» Ламіновані плити, деревостружкові плити м. Костпіль

ТОВ «Морган Феніче» Меблі смт. Квасилів

ТОВ «ОДЕК» Україна Великоформатна сортова та 
ламінована фанера смт. Оржів

ТОВ «Українська сірникова фабрика» Сірники м. Березне

ЗАТ "Єврошпон-Смига" Шпон струганий смт. Смига

ТОВ «Українська деревообробна компанія» Меблевий щит, ламель, підлоги, столи, вікна  м. Костопіль

ТОВ «Ескада-М» Шпоновані плити м. Рівне

ТОВ «Костопільський фанерний завод» Фанера м. Костпіль

ТОВ «Українська лісопереробна компанія» Дерев’яні будiвельні конструкцiї 
та столярні вироби, двері, вагонка с. Остки

ТОВ «Олісма» Меблі м. Рівне

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ
Більшість великих деревообробних компаній Рівненщини є екс-
портоорієнтованими підприємствами з іноземними інвестиціями. 
Частка експорту продукції деревообробної галузі становить 27,7% 
від загального експорту області, частка експорту продукції мебле-
вої промисловості – 11,4% від загального експорту області.
Важливим фактором, що спонукає іноземні компанії інвестувати 
в деревообробну галузь області став мораторій на експорт лі-
су-кругляка, запроваджений у 2015 р. Так, протягом 2015-2017 рр. 
скандинавськими інвесторами вкладено більше 25 млн. євро у 
високотехнологічне лісопереробне підприємство потужністю пе-
реробки 300 тис.куб.м деревини на рік в Костопільському районі, 
яке розпочало роботу в 2017 р.

Перспективними інвестиційними проектами галузі є:
•   Будівництво нового лісопильного заводу скандинавськими ін-

весторами у Сарненському районі області загальною вартістю 
понад 20 млн. євро;

•   Проект розширення меблевої фабрики та добудови складського 
приміщення на ТОВ «Морган Феніче» — експортоорієнтованому 
підприємстві з виробництва м’яких меблів. Загальна сума інвес-
тицій — 10,5 млн. євро.
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Галузь виробництва будівельних матеріалів та скловиробів в Рівненській області базується на місцевій сировині, від-
повідно ї ї розвиток тісно пов’язаний із розвитком добувної промисловості та тенденціями будівництва області. Лісові 
ресурси є одними з найбільших в Україні. Окрім того, наявна сировина для виробництва щебню, цементу, вапна, цегли 
та лицювальної плитки. Також в області видобувається базальтовий камінь придатний для виробництва тепло-ізоля-
ційних та лицювальних матеріалів. На Рівненщині знаходиться одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва 
цементу, а також три з десяти найбільших склозаводів України.

Окремі показники діяльності будівельної галузі

Темп росту, % Обсяг реалізованої 
продукції, млн.грн.

Питома вага галузі 
у промисловості, %

2016 01-06.2017 2016 01-06.2017 2016 01-06.2017

Рівненська обл. 105,2 114,1 3897,5 2125,8 13,2 13,1

Україна 106,5 107,6 106374,6 47821,8 3,7 4,4

ПРОДУКЦІЯ
Виробництво основних видів продукції будівельної промисловості

Вид продукції Обсяг

Цемент 875,7 тис.тонн

Цегла керамічна невогнетривка будівельна 847,05 тис.тонн

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону 0,9 тис.тонн

Плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби з 
цементу, бетону або штучного каменю

1,0 тис.тонн

Нерудні будівельні матеріали 34821,8 тис.м3

Суміші будівельні сухі 4,80 тис.тонн

Розчини бетонні готові для використання 76,5 тис.тонн

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ
У першому півріччі 2017 року питома вага експорту будівельних матеріалів та скловиробів у загальному обсязі експорту 
товарів області становила 13,1%, при цьому обсяг експорту збільшився порівняно із даними 2016 року на 30,3%.

Динаміка експорту будматеріалів та скловиробів з області у 2012-2017 рр., млн. дол. США

2011 2012 2013 2014 2015 2016 І півріччя 2017

29,5 29,4
32,9

38,6 38,9 36,5
31,9

0,000000

8,333333

16,666667

25,000000

33,333333

41,666667

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА СКЛОВИРОБИ
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА СКЛОВИРОБИ

Питома вага будівельних матеріалів та скловиробів в структурі експорту з області становить 13,1%. У загальному обсязі 
імпортованих до Рівненської області товарів у 2017 р. будівельні матеріали та скловироби становили близько 5,0%.

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Назва Вид діяльності Розташування

ПАТ «Волинь-Цемент» (Dyckerhoff) Виробництво цементу та бетону м. Здолбунів

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» Виробництво склотари м. Костопіль

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» (Verallia) Виробництво високоякісної склотари 
для харчової промисловості с. Зоря

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» Виробництво високоякісної склотари смт. Рокитне

ТзДВ «Рівненський домобудівний комбінат» Виробництво залізобетону та бетону м. Рівне

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ
За перших ІІІ квартали 2017 року обсяг капітальних інвестицій в будівельну галузь області становив 1,5 млрд. грн., що 
становить 47,6% загального обсягу капітальних інвестицій. Обсяг виконаних будівельних робіт становить 1,05 млрд. 
грн. За січень — червень 2017 року введено в експлуатацію житла на 50 % більше ніж за аналогічний період 2016 року.

Динаміка обсягів капітальних інвестицій в будівництво (млн. грн.)
У структурі капітальних інвестицій 54,1% становлять власні кошти 
юридичних осіб, 23% – кошти фізичних осіб (на будівництво житла), 
6% – видатки державного та місцевих бюджетів, 4,7% – кредити і 
позики фінансових установ.
Минулого року компанією Verallia інвестовано 12 млн. євро у мо-
дернізацію та збільшення потужності склозаводу, розташованого 
у Рівненському районі області. У найближчі три роки власники під-
приємства планують інвестувати додатково 35 млн. євро у розви-
ток підприємства.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ВИРОБНИЦТВО МАГНЕЗИТОВИХ ПЛИТ MAG-BE
Проектом передбачено створення заводу з виробництва інноваційного композитного будівельного матеріалу – магне-
зито-бішофітної плити «Mag-Be», товщиною 10 і 15 мм, шириною 1200 мм, що є альтернативою гіпсокартону та сайдингу.
Вартість проекту: $ 8 020 000
Термін окупності: 31 місяць

ВИРОБНИЦТВО АГЛОМЕРАТНИХ ПЛИТ
Проектом Start-Up передбачається створення нового виробництва будівельних оздоблювальних виробів (агломе-
ратів) у формі плит і блоків з різних порід каменю: граніт, базальт, діабаз, мармур. Виробництво засноване на міне-
рально-сировинній базі області.
Вартість проекту: $ 15 750 000
Термін окупності: 51 місяць
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Харчова промисловість області базується в основному на власній сировині. Найбільшого розвитку набули молокопе-
реробна, м’ясопереробна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська плодо- та овочепереробна галузі.

Окремі показники діяльності харчової промисловості

Темп росту, % Обсяг реалізованої 
продукції, млн.грн.

Питома вага галузі 
у промисловості, %

2016 01-06.2017 2016 01-06.2017 2016 01-06.2017

Рівненська обл. 106,0 113,1 4935,8 2337,4 16,7 14,4

Україна 104,4 105,1 459196,0 213564,5 1,1 1,1

ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ГАЛУЗІ
Виробництво основних видів продукції харчової промисловості Рівненської області у січні–вересні 2017 року

Вид продукції Обсяг, т Вид продукції Обсяг, т

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи 
охолоджене 2700 Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 

молоко та вершки 5321

М'ясо свиней свіже чи охолоджене 3028 Сири сичужні та плавлені 14987

Вироби ковбасні 524 Борошно 35176

Джеми, желе фруктові, 
пюре та пасти фруктові чи горіхові 1596 Хліб та вироби хлібобулочні, 

нетривалого зберігання 20445

Овочі консервовані натуральні 4342 Вироби здобні 574

Олія нерафінована, всього 210 Печиво солодке і вафлі 1830

Молоко рідке оброблене 
(пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване)

12046
Шоколад та готові харчові продукти, що містять 
какао (крім какао-порошку підсолодженого), 
у пакованнях масою менше 2 кг

1835

Масло вершкове 2027 Вироби кондитерські цукрові 
(у т.ч. шоколад білий), що не містять какао 2207

За три квартали 2017 рік підприємствами харчової промисловості збільшено обсяги виробництва проти 2016 року 
на 7,3%. Суттєво зросло виробництво м’яса великої рогатої худоби свіжого та охолодженого, молока, овочів кон-
сервованих, кисломолочних продуктів, масла вершкового, сирів жирних.
За 2016 рік реалізовано харчової продукції на суму 4709,5 млн. грн, що складає 15,9% до всієї  реалізованої продукції 
промисловості області.

Окремі показники діяльності харчової промисловості
Молочних продуктів (1802,6 млн.грн.)

Цукру (610,2 млн.грн )
М'яса та м'ясних продуктів (550,8 млн.грн.)
Інших харчових продуктів (502,1 млн.грн )

Хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (477,6 млн.грн.)
Олії та тваринних жирів (339,1 млн.грн )

Какао, шоколоду та цукрово-кондитерських виробів (237,3 млн.грн )
Перероблених фруктів та овочів (149,1 млн.грн.)

0,00 16,25 32,50 48,75 65,00
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Назва Вид діяльності Розташування

ПАТ «Дубномолоко» Переробка молока, виробництво масла та сиру м. Дубно

ТОВ «Радивилівмолоко» Переробка молока та виробництво сиру с. Крупець

Агрокорпорація «Крупець» Виробництво яєць, мяса птиці, вирощування кукуру-
дзи, пшениці, цукрового буряку, пивоварного ячменю с. Крупець

ПАТ «Рівне-борошно» Виробництво борошна пшеничного та житнього, 
купівля та продаж зернових, зберігання зернових м. Рівне

ПАТ «Поліссяхліб» Виробництво хліба та хлібобулочних виробів м. Рівне

ТзОВ «Компанія «Зевс-ЛТД» Гуртові поставки яловичини, блочного м’яса, 
м’ясних напівфабрикатів і субпродуктів м. Дубно

ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» Виробництво какао, шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів м. Рівне

ПАТ «Родина» Виробництво солодощів, повидла, напоїв м. Костопіль

ПП «Костопільський маргариновий завод» Виробництво майонезів, м’ясних виробів м. Костопіль

ПАТ «Гощанський завод продтоварів» Виробництво фруктових та овочевих соків смт. Гоща

ВАТ «Рівень» Виробництво пива та питної води м. Рівне

ТОВ ВТП «Агропереробка» Виробництво молочної продукції, наповнювачів, 
сиропів та топінгів м. Рівне

ТДВ «Рівнехолод» Шокова заморозка дикорослої ягоди м. Рівне

ПП «Віліс» Виробництво макаронних виробів, повидла м. Рівне

ТОВ «Острозький завод мінеральної води» Виробництво мінеральних вод, безалкогольних напоїв м. Острог

 
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ
Виробництво зерна на Рівненщині перевищує потреби регіону на 88%, яєць – на 36%, овочів – на 31%, молока – на 23%, 
картоплі – на 6%. Тому для регіону вкрай актуальним є питання переробки сільськогосподарської продукції та відпо-
відного розвитку харчової галузі. Протягом 2017-2020 років планується обов’язкове впровадження системи НАССР на 
всіх підприємствах харчової галузі області.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

БУДІВНИЦТВО ОПТОВОГО РИНКУ С/Г ПРОДУКЦІЇ «ШЕЛЕН»
Ринку «Шелен» присвоєно статус оптового ринку с/г продукції, що зумовлює 
його монопольне становище на території області. Розроблена проектна та 
дозвільна документація, реалізовано 1-шу фазу будівництва. Інвестиції будуть 
спрямовані на  проведення будівельних робіт та запуск роботи оптового ринку.
Вартість проекту: $ 12 000 000.    Термін окупності: 60 місяців

ГЛИБОКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Створення інноваційного виробництва «шокової» заморозки плодово-овоче-
во-ягідної продукції з метою ї ї цілорічного використання, заміщення імпортних 
поставок та експортної реалізації.
Вартість проекту: $ 7 600 000.    Термін окупності: 36 місяців

Забезпеченість внутрішніх потреб
обасті в основних видах с/г продукції
у 2016-2017 маркетинговому році
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