
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО РІВНЕНСЬКУ ОБЛАСТЬ 



Рівненська область — область в Україні. Розташована на північному заході 

країни. Межує на півночі з Берестейською та Гомельською областями Білорусі 

на сході з Житомирською, на південному сході з Хмельницькою, на півдні 

з Тернопільською, на південному заході із Львівською, на заході з Волинською 

областями. 



Центр області — місто Рівне.  

Найбільші міста області: 

Рівне, Вараш, Дубно, Острог.  

Герб області 

Прапор області 



Рівненська область налічує велику кількість заводів та фабрик, які постачають 

свою продукцію по всій країні. Основні з них: 

ВАТ «Завод будматеріалів» - підприємство займається виготовленням  

матеріалів  для будівництва. 

ЗАТ «Рівненський домобудівний комбінат» - найпотужніше підприємство на 

ринку  виробництва залізобетону та бетону. 

 
 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» - займається 

виготовленням нетканих матеріалів для виробництва меблів, взуття, екосумок, 

фільтрування, шумоізоляції, очищення. 

ЗАТ «Рівнестиль» - найбільше підприємство області спеціалізується на 

створенні на пошитті стильного верхнього одягу з тканин природного 

походження. 



ТОВ «Костопільська меблева фабрика» - 

займається виготовленням меблів  для дому. 

ПАТ «Дубенський завод гумових виробів» - 

підприємство 

виготовляє  гумових килимки,  шланги, 

 рукавички та інших вироби із гуми. 



Рівне 
Обласним центром Рівненської  області є місто Рівне – невелике мальовниче 

місто, яке вважають зелени квітучим острівцем нашої країни. Місто славиться 

своєю історією, пам’ятками архітектури, чудовими краєвидами та місцями де 

можна з користю провести час та відпочити не тільки доросли, а й діточкам. 



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО МІСТО РІВНЕ 

Дерев'яна Свято-успенська церква – одна з найстаріших споруд в 

Рівному, яка збережена до нашого часу майже в неушкодженому стані. Тут 

збережені давні ікони, які були розписані у відповідному на той час стилі. 

Музей Бурштину – місце де зберігається найцінніший та найдавніший 

камінь різної величини та форми, який використовується для виготовлення 

ювелірних прикрас. 

 



Рівненський парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка славиться своєю 

рослинністю. Тут є гарні фонтани, скульптури на алеях та атракціони для 

дітей. Можна побачити багато видів дерев (ялина, сосна, клен, дуб, ясен) та 

різних рослин. Парк є улюбленим місцем відпочинку для городян та гостей 

міста. 

Парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка 



Зоопарк у місті Рівне 

Рівненський зоопарк славиться великою 

кількістю видів тварин. Представлені леви 

,ведмеді, мавпи, коні, птиці. Великою 

популярністю серед відвідувачів користується 

далекосхідний леопард Багіра рідкого чорного 

забарвлення. У вольєрі "Бабусине подвір'я" 

дозволено годувати і брати на руки домашніх 

тварин. Саме тут є можливість спробувати 

їздити на конях. 



Лебедине озеро у місті Рівне 

 В місті знаходиться красиве озеро, яке в народі називають «Лебедине озеро». 

На озері живе пара білих і пара чорних лебедів, саме це і служить назвою 

цього гарного озера в центрі міста. На зиму лебедів забирають в зоопарк, а в 

теплу пору року вони радують мешканців та гостей міста. 



Ще одне з найкращих місць відпочинку міста. Саме тут можна прогулятися 

мальовничими алейками, помилуватися краєвидами на річці Устю та зробити 

гарні селфі на мостиках або серед зелених верб поруч з водою. Також є місце 

де можна порибалити та дитячі і спортивні майданчики. Парк славиться 

нещодавно побудованою першої в Україні території для катання на 

велосипедах, скейтах та роликах. 

Рівненський гідропарк 



Рівненська область налічує багато квітучих, затишних, комфортних, відомих, 

туристичних міст де можна з користю провести час.  

Найвідоміші з них це:  Дубно та Острог. 



Дубно — одне із найдавніших та 

найцікавіших міст Рівненщини.  

У місті можна відвідати  міський парк 

Шевченка. Славиться він  вирізаними із 

дерева скульптурами козаків, істориків та 

інших відомих людей.  

Дубенський замок - головна визначна 

пам'ятка міста. Тут у минулі часи зберігали 

свої численні багатства князі. 



Острог – історичне місто Рівненщини. 

Замок Князів Острозьких – це найбільша 

будівля міста. Саме тут зберігаються 

давні  коштовні прикраси, зброя, 

предмети побуту. 

Кам'яна вежа («Вежа Мурована») - це 

головна споруда міста, де колись жили 

князі. До цього часу тут  збереглося 

багато цінних речей.  



РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ РІВНЕНЩИНИ 

Тваринний світ Рівненської області дуже 

різноманітний. Тут можна побачити лося, 

дикого кабана, козулю, оленя, зайця, лисицю, 

вовка, борсука та багато інших.  

Славиться Рівне великою кількістю 

різноманітних дерев, мальовничих квітів та 

інших рослин.  



ЛЮДИ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ ОБЛАСТЬ 

Оля Цибульська 

Українська співачка, теле- та 

радіоведуча, авторка пісень. 

Народилась в м.Радивиль  

Рівненської область.  

Ольга Кульчинська  

Українська оперна співачка, 

яка відома по всьому світу.  

Народилася в м. Рівне. 



Василь Басараба 

 Український письменник та 

журналіст. Народився в с. Біла 

Криниця Рівненського району. 

Відомі твори «У країні Україні», 

«Ожинова стежина», «Воля». 

Берестяний Олександр 

 Український письменник.  

Народився в м. Рівне.  

Автор книг «Абетка почуттів»,  

«З чиєїсь легкої руки», «Ще 

не вечір».  



              Косенко Ігор  

Український футболіст, 

Заслужений майстер спорту 

України. Народився в 

м.Рівне. 

           Матло Ярина 

Українська плавчиня, 

майстер спорту України 

міжнародного класу. 

Народилася в м. Рівне 



На Рівненщині також добре розвинене сільське 

господарство. Тут вирощують зернові культури, 

овочі та фрукти. Також є підприємства, які 

виробляють та постачають продукцію по всій 

країні: ПрАТ «Володимирецький  молочний 

завод», ТОВ «Медовий край», ТзОВ м’ясний дім 

«Три копці» та багато інших.  



Рівненська область – історична столиця нашої країни. Славиться не тільки  

давньою збереженою історію, історичні замки та пам'ятки, рослинним та 

тваринним світом, а й великими заводами та фабриками, родючим ґрунтом, 

що допомагає виробляти та постачати продукцію в різні куточки нашої країни. 


