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ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

Березнівський район розташований в східній частині Рівненської області. 
Його площа становить 1,7 тис.км2 або 8,8 відсотка території області. 

Відстань від Березного  до обласного центру – 66 км. 
На півночі район межує із Сарненським і Рокитнівським районами 

Рівненської області, на сході – з Житомирською областю, на півдні з 
Корецьким та Гощанським районами, на заході – з Костопільським районом 
Рівненської області. 

Протяжність району з півночі на південь по 27 меридіану становить 42 
км., із заходу на схід по 51 паралелі – 46 км. 

Район знаходиться поблизу транспортних шляхів, які зв’язують область із 
районними та обласними центрами України, з близьким та далеким 
зарубіжжям. 
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ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ 
Рельєф району рівнинний. Його територія займає південну частину 

Поліської низовини. Середня висота поверхні 150-230 м. Найнижча точка в 
межах району знаходиться в заплаві р. Случ біля с. Князівка, найвища 233 м – 
біля с.Губків (Соколині гори). 

Нижча північна частина району, вища південна та східна, де частково на 
територію Березнівщини виходять відроги Гощанського, Корецького та 
Житомирського плато. 

В межах кристалічного щита, на кристалічній основі, яка місцями 
виходить на поверхню, простягається значно заболочена Клесівська низовина з 
скелястими горбами, гранітними полями (поблизу с. Маринин), в межах якої 
трапляється яружно-балочні форми рельєфу. 

Західну частину району займає Костопільська низовина. 
 
КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 
Клімат Березнівщини – помірно-континентальний, порівняно вологий і 

теплий. Зима – м’яка, з частими відлигами, літо – тепле, з достатньою кількістю 
вологи. Клімат району формується під впливом ряду факторів. Один з головних 
– географічна широта. 51 паралель ділить район на дві рівні частини. Від цього 
залежить кількість сонячного тепла і світла, що потрапляє на земну поверхню. 
Сумарна радіація на рік на території району становить 92,7 ккал/см2. 

 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ 
Районний центр – місто Березне. 
55 населених пунктів, в т.ч.: 
- 1 селище міського типу 
- 53 села 
 
Населені пункти об’єднані в: 
- 23 сільських ради 
- 1 селищну раду 
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НАСЕЛЕННЯ 

Загальна чисельність населення станом на 01.02.2015 становить 63,8 тис.    
чол.,в т.ч: 
 міського – 15,4 тис. чол, 
 сільського  –  48,4 тис. чол.  
 середня густота населення становить 37 осіб на км2. 

 
 

ПРИРОДНО_РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Загальна площа району складає – 171459,2 га 

з них:  
Сільськогосподарські землі – 63279,2 га. 

- в тому числі: сільськогосподарські угіддя – 61634,9 га. 
- рілля – 37426,9 га. 
- багаторічні насадження – 522,1 га. 
- сіножаті – 9780,2 га. 
- пасовища – 13905,8 га. 

Ліси та інші лісовкриті площі – 93435,6 га. 
Забудовані землі – 2906,5 га. 
Відкриті заболочені землі – 5607,3 га. 
Води –  3356,8 га. 
Інші – 2873,8 га.   
Знаходиться у власності і користуванні громадян, всього 54646,4910 га 

- державна власність – 4888,9 га 
- приватна власність – 42896,7 га 
- знаходиться в користуванні та оренді – 7288,3 га 

Землі запасу –  41084,7 га 
- надано у власність і користування гром.– 4916,9 га, в тому числі с/г 

угідь – 4742,1 га 
- не використовуються – 17821,2 га,   с/г угідь – 4875,7 га 

 
 
         КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

В східній частині району, в межах Українського кристалічного щита, 
розміщені численні родовища різнокольорових гранітів, сієнітів, габро. Ці 
кристалічні породи -  цінний  будівельний, декоративний і облицювальний 
матеріал.  

Базою для розвитку фарфоро – фаянсової промисловості та виробництва 
вогнетривкої цегли є родовища каоліну. 

Найпоширенішими корисними копалинами  є піски, які займають 70 % 
території району. 

Паливні корисні копалини представлені покладами торфу. 
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        ПРОМИСЛОВІСТЬ 
У промисловій галузі господарського комплексу району за січень-лютий 

2015  року  підприємствами   реалізовано   промислової  продукції  на  суму  
48,1 млн.грн. Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 756,6 грн.   

 
 

Перелік основних видів продукції, 
що виготовляються на підприємствах району 

 
Назва підприємства Назва продукції 

ТОВ “Українська сірникова 
фабрика” 

Сірники  

ТОВ “Укленко” Швейні вироби 
ТОВ “Бімол” 
 

Масло “Вершкове”, молоко, продукти 
кисломолочні, сири жирні, спреди 

Хлібокомбінат районного 
споживчого товариства 
 

Вироби хлібобулочні, вироби здобні, води 
мінеральні 

ПрАТ “Березнівське 
птахопідприємство” 

М’ясо і субпродукти харчові свійської 
птиці 

ДП “Зірненський спиртовий 
завод” 
 

Спирт етиловий неденатурований 

ТОВ “ЗПМ Еверест” Профілі, отримані холодним штампуванням 
чи гнуттям, зі сталі нелегованої 

Приватне підприємство 
продовольча компанія  “Десна”  
 

Консерви молочні, мед штучний, оцет 
столовий 

ТОВ “Західна каолінова 
компанія” 

Каолін 

ПП “Торфвуд”  Паливні брикети з деревини 
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НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У РАЙОНІ 

№ Назва Розташування Вид діяльності 
1. ТОВ “Українська 

сірникова фабрика” 
м. Березне ,  
вул. Андріївська, 112  
e-mail: tzovusf@mail.rv.ua 
 

Виробництво 
сірників

 
2. ТОВ “Укленко” м. Березне ,  

вул. Андріївська, 48  
e-mail: uklenko@ukr.net  

Пошив одягу 

 
3. ДП «Зірненський 

спиртовий завод» 
с. Зірне Березнівського району 
e-mail:zirne_spirt@bigmir.net  

Виробництво етилового спирту із 
зброджуваних продуктів 

 

4. ТОВ «Бімол» м. Березне ,  
вул. Андріївська, 87 
e-mail:bimol-milk@ukr.net  

Перероблення молока та 
виробництво сиру, маргарину та 
аналогічних харчових жирів 

 
 

mailto:tzovusf@mail.rv.ua
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5. ПраАТ «Березнівське 
птахопідприємство» 

с. Кургани Березнівського району 
e-mail:berezneptashka@gmail.com  

Розведення птиці 

 
 

6. ТОВ  «ЗПМ Еверест» м. Березне ,  
вул. Андріївська, 72б 
e-mail:zpm-everest@ukr.net  

Виробництво гнутих стальних 
профілів 

 
7. ТОВ “Західна 

каолінова компанія” 
м. Березне ,  
вул. Зірненська, 20 
e-mail: 
savchyk.yulia@plasmatec.com.ua  

Добування піск, гравію, глини та 
каоліну 

 
8. ДП “Соснівське 

лісове господарство” 
смт. Соснове Березнівського 
району, вул. Шевченка, 125 
 e-mail: sosnovedlg@ukr.net  

Розведення та вирощування лісів, 
деревообробка. 

 

 
ПІДПРИЄМНИЦТВО 
Станом на 01.01.2016 у районі здійснюють господарську діяльність 1476 

фізичних осіб-підприємців та 150 підприємств малого та середнього бізнесу. 
Питома вага надходжень у зведеному бюджеті району від діяльності 

суб’єктів малого підприємництва станом на 01 січня цього року становить 32,3 
відс. (по області 41,4 відс.) або 31,7 млн.грн. 
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ТРАНСПОРТ 
Маршрутна мережа району включає 37 маршрутів, у тому числі 34 

приміських, 3 міжміських внутрішньообласних, крім того, з району формується 
2 міжміських міжобласних.  

До складу пасажирської автомобільної системи району входять 
1 юридична особа та 4 фізичні особи, в яких нараховується 55 автобусів. На 
маршрутах щодня працюють в загальному режимі понад 50 автобусів. 

Регулярним автобусним сполученням охоплені всі сільські населені 
пункти за виключенням сіл Сівки, Грушівська Гута. 

 
 
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА 
Охорона здоров’я. Головним пріоритетом розвитку охорони здоров’я 

Березнівського району є підвищення якості та доступності медичних послуг. 
Медична допомога населенню Березнівського району надається: 
- на первинному рівні: Березнівський районний центр первинної медичної 

допомоги з структурними підрозділами: 10 лікарськими амбулаторіями 
загальної практики/сімейної медицини в місті Березне, смт Соснове, селах 
Балашівка, Бистричі, Вітковичі, Друхів, Малинськ, Моквин, Прислуч, Тишиця, 
33 фельдшерсько-акушерськими пунктами, 1 медичним пунктом тимчасового 
базування; 42 медичними кабінетами в навчальних закладах. 

- на вторинному рівні: Березнівською центральною районною лікарнею 
(стаціонар на 270 ліжок, поліклініка на 246 відвідувань на зміну); Соснівською 
районною лікарнею (стаціонар на 30 ліжок, поліклінікана 149 відвідувань на 
зміну); Березнівською районною стоматологічною поліклінікою ( 89 
відвідувань в зміну); 

- на третинному рівні: Зірненською туберкульозною лікарнею. 
Забезпечення лікарськими засобами населення району здійснюють 25 

аптечних закладів 11 суб’єктів приватного підприємництва та комунальним 
підприємством «Березнівська міжлікарняна аптека» Березнівської районної 
ради, яка проводить роздрібну торгівлю через 33 ФАПи та дві  АЗПСМ. 
 

Освіта. На сьогодні мережа загальноосвітніх навчальних закладів району 
є оптимальною та задовольняє потреби мешканців району. Здобуття якісної 
загальної середньої освіти забезпечують: 

40 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 1 гімназія, 1 ліцйї, 10  
навчально-виховних комплексів,  14 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 14 
загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, крім того, 3 позашкільні навчальні заклади. 

Дошкільна освіта 
Стан мережі дошкільних навчальних закладів: 37 дошкільних навчальних 

закладів, в тому числі: 
-  23 ДНЗ з цілоденним перебуванням дітей (з них 5 ДНЗ у складі НВК 

«ЗОШ - ДНЗ»); 
- 14 ДНЗ   з режимом короткотривалого перебування дітей, які розміщені 

в орендованих приміщеннях. 
Всього у дошкільних навчальних закладах виховується 2405 дитини, що 
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становить 35% від дітей віком 1-6 років. 
 
Культура та туризм. Мережа закладів культури району представлена 

закладами клубного типу, бібліотеками та районним краєзнавчим музеєм та 
музичною школою . 

До закладів клубного типу відноситься 40 об’єктів: районний будинок 
культури, 14 сільських будинків культури та 25 сільських клубів. 

Бібліотечні заклад району об’єднані у централізовану систему публічно-
шкільних бібліотек, до складу якої входять: центральна районна бібліотека, 
центральна районна дитяча бібліотека та 44 бібліотеки-філії. 27 закладів 
комп’ютеризовано з доступом до мережі Інтернет. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

Реєстр інвестиційно-привабливих земельних ділянок 
 
Місце знаходження 
земельної ділянки 

Власність Площа Цільове призначення 

с.Бронне 
вул.Андріївська 

Землі запасу 0,45 га Землі 
сільськогосподарського 
призначення 

с.Губків 
вул.Центральна, 1 

Комунальна 0,25 га Для будівництва та 
обслуговування закладів 
торгівлі 

с.Голубне 
вул.Незалежності, 4а 

Землі запасу 491 м.кв Для здійснення 
підприємницької 
діяльності 

с.Орлівка вул.Шкільна, 
18а 

 0,30 га Для будівництва та 
обслуговування закладів 
торгівлі 

с.Городище 
вул.Котляревського, 5 

 0,24 га Для будівництва та 
обслуговування закладів 
торгівлі 

с.Друхів вул.Шевченка  0,09 га Для будівництва та 
обслуговування закладів 
торгівлі 

с.Антонівка 
вул.Рівненська, 18а 

Землі запасу 
житлової та 
громадської 
забудови 

0,086 га Для здійснення 
підприємницької 
діяльності 
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с.Малинськ 
вул.Кузнецова 

Комунальна 1,50 га Забудовані землі 

с.Яринівка Комунальна 12,6 га Землі водного фонду 

с.Поляни (Урочище 
«Битонярня» біля 
траси Рівне-Сарни) 

Комунальна 1,5 га Зона відпочинку  

м.Березне 
вул.Андріївська, 88 б 

Комунальна 1,5 га Землі промисловості 

м.Березне 
вул.Андріївська, 87 б 

Комунальна 4,0 га Землі 
сільськогосподарського 
призначення 

 
Реєстр інвестиційно-привабливих об’єктів нерухомості 

 
 
Місце 
знаходження 
майнового 
комплексу 

Власність Площа 
приміщень 

Площа 
земельної 
ділянки під 
об’єктами 
нерухомост
і 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

с.Бронне 
вул.Шевченка, 1б 
(тваринницька 
ферма) 

Пайовий 
фонд 

2000 м.кв. 0,50 га Землі 
сільськогосподарського 
призначення 

с.Бронне 
(котельня) 

Комуналь
на 

162 м.кв. 0,50 га Землі 
сільськогосподарського 
призначення 

с.Малушка 
вул.Кузнецова (за 
межами 
населеного 
пункту) 

- - 4,4 га Для будівництва та 
обслуговування 
господарських будівель 
та споруд 

с.Яринівка 
вул.Шкільна 

Комуналь
на 

150,4 м.кв. 0,177 га Землі житлової та 
громадської забудови 

м.Березне 
вул.Зірненська, 24 

ЗАТ 
«МАПО» 

- 12,5 га Землі промисловості 
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м.Березне 
вул.Андріївська, 
79 

ТДВ 
«Березнівс
ька ПМК-
172» 

- 2,87 га Землі промисловості 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
34600 м.Березне, вул.Київська, 6 
тел.(03653) 5-41-90, факс (03653) 5-36-61 
Електронна адреса: pr@berezne.rv.ua 
Веб-сторінка : www.berezne.rv.ua 
 
БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
34600 м.Березне, вул.Київська, 6 
тел.(03653) 5-33-90, факс (03653) 5-33-90 
Електронна адреса: berezne_rada@ukr.net 
Веб-сторінка : www.berezne-rada.rv.ua 
 

mailto:pr@berezne.rv.ua
http://www.berezne.rv.ua/

