Рубіжанська міська рада

Соціально-економічний
паспорт міста Рубіжне
Луганської області
за 2017 рік
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
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Адреса міста
ІНДЕКС 93011 м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2.
Код 06453, телефон 6-20-17, факс 6-20-43
Електронна пошта (e-mail): gorisp@rmr.gov.ua
Площа
0,034 тис. кв. км. (3376 Га),
0,13% від території області
Відстані
Відстань від Сєвєродонецька до Рубіжного
- залізницею 10 км
- шосейними дорогами 16 км
Географічні дані
Місто розташовано на лівому березі ріки Сіверський
Донець, у північно-західній частині Луганської області.
Протяжність міста з півночі на південь - 8,5 км, з заходу
на схід - 6 км. Рельєф спокійний. Абсолютні позначки
поверхні коливаються від 50 до 90 метрів над рівнем
моря.
Середньорічні температури: + 7,4С,
літня – + 26С, зимова – - 9С.
Кількість опадів – 451 мм на рік
Кордони
Місто межує з Сєвєродонецькою міською радою та
Кремінською районною радою.
Адміністративно – територіальні одиниці
Міст всього – 1,
з них:
обласного підпорядкування - 1:
Населення
Станом на 01.01.2018
наявне населення – 57,763 тис. осіб, або 2,7% від
населення області.
у тому числі:
міського – 57,763 тис.осіб;
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Земля, на якій розташоване місто Рубіжне, має багату і славну історію.
В результаті пошукових робіт аматорів-археологів міського Товариства
охорони пам’ятників історії культури було виявлено більше ніж десяти зупинок
палеолітичного і мезолітичного часу. На околицях міста знайдені дві неолітичні
зупинки. В історичному творі «Слово о полку Ігореві» цю територію назвали
диким полем. Пізніше вона стала батьківщиною донського козацтва.
У 1730 році полковник Рашкевич заснував на правому березі Дінця пост
Рубіж. Пізніше там виросло село Рубіжне (пізніше - м. Пролетарськ, а нині -
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м. Лисичанськ). Заснування нашого міста напряму пов’язане з будівництвом
залізниці Лисичанськ-Куп’янськ у 1894-1895 роках. Залізниця довжиною
124,84 км була прокладена за 1,5 роки. З 17 грудня 1895 року нею почали
рухатися потяги. Роз’їзд на лівому березі Сіверського Дінця отримав назву
поблизу розташованого правобережного села Рубіжне, мешканці якого
будували ділянку залізниці від Сіверського Дінця до Кремінної. Під час
будівництва роз’їзду був відкритий великий піщаний кар’єр, який називався
Рубіжанським.
У 1898 році було збудовано другу колію залізниці, роз’їзд став
розширений і у 1900 році перетворений на вантажний пункт піску та виробів з
нього. У 1904 році Рубіжне стає залізничною станцією.
Будівництво селища «Руско-краска» (у майбутньому м. Рубіжне) стало
результатом розвитку в нашому регіоні анілінобарвникової промисловості.
Початок у 1914 році першої світової війни перешкодило імпорту барвників з
Німеччини в Росію. Це вдарило по фабрикантам - текстильникам. У Москві
заснували товариство хімічного барвникового виробництва «Руско-краска», яке
прийняло рішення про будівництво заводу в межах станції Рубіжне.
Головну роль у виборі місця відіграла близькість джерел сировини, палива
та води. Питання транспортування вирішила залізниця. Тут же був дешевий
будівельний матеріал: крейда, вапно та пісок. Робоча сила надходила до станції
з навколишніх сіл у пошуках заробітку. Місцевий землевласник Мартиненко
дешево продав акціонерному товариству 1840 десятин неродючої землі. 17
липня 1915 року на відстані півкілометра від залізничної станції почалося
будівництво заводу «Руско-краска». На будівництві працювали сотні холопів з
підводами з Боровеньківської та інших волостей Старобільського уїзду
Харківської губернії. Обладнання завозили з Риги, Ревеля, Катеринослава та
інших міст.
Разом з заводом було закладені перші житлові будинки.
Поряд з заводом «Руско-краска» будувався завод акціонерного товариства
«Коксобензол». Російське товариство для виробництва та продажу пороху
будувало цехи заводу вибухових речовин (тепер казенний хімзавод «Зоря»).
Народження трьох заводів «Руско-краска», «Коксобензол» і «Вибухових
речовин» знаменувало появу в Росії нової галузі промисловості.
У 1916 році в Рубіжному мешкало 3 тисячі осіб. У будинку барачного
типу знаходилась двокласна школа, у якій навчалося 50 дітей.
З розширенням будівництва підприємств зростало і розвивалося селище.
На сипучих пісках не тільки будувалися дома, а й насаджувалися дерева, при
тому що грунт приходилось завозити з далеку.
Розширявся селищний пункт, зростав його індустріальний потенціал. У
квітні 1930 року у зв’язку з появою Рубіжанського району селище «Рускокраска» було перейменоване у місто Рубіжне, яке стало його центром.
У 1934 році державний житловий фонд складав 48,0 тис.м2 жилої площі.
А в 1940 році житловий фонд зріс до 120,0 тис.м2 і в Рубіжному проживало 21,9
тисяч осіб. Містом обласного підпорядкування Рубіжне стало у 1940 році.
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
На місцевій території поширені будівельні матеріали: вапняк, крейда та
піщаник. Крім цього можна виділити два типи ґрунту: лугово-болотний грунт
пойми ріки Сіверський Донець та дерново-підзолистий піщаний грунт. Зелені
насадження переважно штучного походження. З півночі, сходу і заходу місто
оточують хвойні ліси. Природні ліси зустрічаються лише у водоохоронній зоні
ріки Сіверський Донець. Вони представлені листяними породами (дуб, клен,
в’яз, акація, різноманітні види тополі).
Структура земельного фонду (на 01.01.2018 р.):
Загальна земельна площа
- 3,376 тис. га
у тому числі: сільськогосподарські угіддя
- 0,413 тис. га
із них: рілля
- 0,229 тис. га
Ліси і інші лісовкриті площі
- 0,327 тис. га
Питома вага (міста, району) в економіці області:
(офіційні дані за 2017 рік)
Обсяг реалізованої промислової продукції
(за 2017 рік)
- 26,5%

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Кількість об‘єктів ЄДРПОУ (1 січня 2018 року) – 805 одиниць
* – Перелік бюджетоутворюючих підприємств з розбивкою по галузям
Назва підприємства

Целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
справа
ПАТ «Рубіжанський
картонно-тарний комбінат»

Хімічна та нафтохімічна
промисловість
- хімічне виробництво
ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Зоря»

Кількість
штатних
працівників

Юридична адреса,
телефон,
ПІБ керівника

1132

вул. Менделєєва, 67,
м. Рубіжне, Луганська обл.,
тел. 9-22-10, 9-22-75.
Генеральний директор:
Мінін Геннадій Михайлович

1502

вул. Заводська, 1Г/36,
м. Рубіжне, Луганська обл.,
тел.9-50-85,
Генеральний директор:
Чернецов Олександр
Іванович

Назва підприємства
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Кількість
штатних
працівників

- виробництво гумових та
пластмасових виробів
ТОВ «Промінвест Пластик»

Юридична адреса,
телефон,
ПІБ керівника

305

вул. Студентська,1,
м. Рубіжне, Луганська обл.,
тел. 6-44-29
вул.. Мечнікова, 16, офіс
420, м. Київ, 01601.
Директор: Шевченко Сергій
Володимирович
Обсяги реалізованої промислової продукції за 2017 рік становлять
6149316,4 тис. грн. (26,5% від загальних обсягів по області) і посідає перше
місце.
Обсяги реалізованої промислової продукції за 2017 рік у розрахунку на
одну особу становлять 106457,70 грн.
Зовнішньоекономічна діяльність
Іноземні інвестиції (на 01.01.2018)
Обсяг на одну особу, дол. США – 171
ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК
Залізничний транспорт
Наявність підприємств

Підрозділ Південної залізниці

Залізничних станцій
Авіаційний транспорт

1

один.

Наявність: авіакомпаній
аеропортів

-

один.
один.

-

один.

3

один.

Дані відсутні

один.

19,8
-

км
км

Автомобільний транспорт
Підприємств (АТС)
Виконують перевезення
пасажирські
вантажні
Наявність автомобільних доріг
Загальнодержавного
Республіканського
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Місцевого значення
Морський й річковий
транспорт
Зв'язок
загального користування:
Наявність телефонного зв'язку у
містах
селах

128,4
-

км

Дані відсутні

тис. апаратів

-

тис. апаратів
один.
один.

Міських телефонних станцій
Сільських телефонних станцій
Наявність вишок мобільного зв'язку
(базові станції)

Дані відсутні
Дані відсутні

Кількість абонентів мобільного зв'язку
Кількість основних телефонів
на 100 мешканців
Поштові заклади

Дані відсутні
Дані відсутні

Наявність відділів у містах
районних
сільських

10
-

один.
один.
один.
дані про
кількість
працюючих
відсутні

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
(на 01.01.2018)
Кількість
Підприємств торгівлі
з них: магазинів
Підприємств ресторанного господарства

385
288
65
1

Зареєстрованих ринків
Обсяг роздрібного товарообороту на одну
5457
особу
(за січень-вересень 2016 року)
Мале підприємництво

один.
один.
один.
один.
грн.

Кількість малих підприємств
Середня кількість працюючих на одному
малому підприємстві

Дані відсутні

Середньооблікова чисельність
працюючих на малих підприємствах

Дані відсутні

тис. осіб

Обсяг виробленої продукції (робіт,
послуг) малими підприємствами

Дані відсутні

млн. грн.

336

один.
осіб
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Від загального обсягу виробленої
продукції (робіт, послуг) області
Кількість зареєстрованих підприємцівфізичних осіб (01.01.2018)

Дані відсутні
1,854

%
тис. осіб

Основні показники розвитку малих підприємств
м.Рубіжне Луганської області
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Питома вага роздрібного товарообігу в загальному обсязі
товарообігу області, %
Обсяг
роздрібного
товарообігу
за
2017
рік,
млн грн
Темп зростання роздрібного товарообігу в порівняних цінах
Луганської області за 2017 рік, %
Кількість малих підприємств, од.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих
підприємствах, млн грн
Питома вага реалізованої продукції малих підприємств до
загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по
економіці в цілому, %
Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві,
осіб

9,8
315,2
102,4
336
Дані
відсутні
Дані
відсутні
Дані
відсутні

СОЦІАЛЬНА СФЕРА (станом на 01.01.2018)
26,3
Чисельність пенсіонерів
(в т.ч. ВПО- 6,4)
у т.ч.:

тис. осіб

За віком
по інвалідності

тис. осіб
тис. осіб

За вислугою років
Які отримують соціальні пенсії
Міністерства оборони України
Міністерства внутрішніх справ України
Служби безпеки України
Виплата пенсій, соціальних допомоги
Середній розмір пенсій
Заборгованість з виплати пенсій

19,0
1,7
0,4
0,1

-

тис. осіб
тис. осіб
осіб
осіб
осіб

2785,70
Відсутня

грн.
млн. грн.

-
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Заборгованість з виплати соціальних
допомоги:
- пільгових пенсій
- пенсій внаслідок трудового каліцтва

Відсутня

млн. грн.

Заробітна плата (станом на 01.01.2018)
Середньомісячна зарплата

6969

грн.

Місячний фонд оплати праці

64,39

млн.грн.

Рівень життя (станом на 01.01.2018)
Обсяг номінальних грошових доходів населення

Дані відсутні

млн. грн.

Темп росту номінальних грошових доходів
населення
Номінальний грошовий доход на одну особу

Дані відсутні
Дані відсутні

%
грн.

Заборгованість із заробітної плати (станом на 01.01.2018)
Всього в економіці,
863,7
у тому числі:
в промисловості
863,7
в сільському господарстві
в бюджетній сфері
ТРУДОВІ РЕСУРСИ (на 01.01.2018)
Всього
57,763
у тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
Дані відсутні
особи старшого віку, зайняті в економіці
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності,
Дані відсутні
усього
у тому числі:

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис. осіб
тис. осіб
тис. осіб
тис. осіб

у промисловості

тис. осіб

у сільському господарстві

тис. осіб

в інших галузях

тис. осіб

в державному управлінні

тис. осіб

Демографічні дані, тенденції (на 01.01.2018)
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Народилось
Померло
Щільність населення на 1 кв. км.
Міграційні процеси (міграційне сальдо)

осіб
осіб
осіб
осіб

358
876
1719
-301

Стан ринку праці – дані відсутні.
* Дані показники органами державної статистики на рівні міст не розраховуються

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука
науково-освітніх

Всього
організацій
Наукові установи академічного
профілю
Організації галузевого
профілю
Вищи навчальні заклади
Заводська наука

Один.

Кількість працюючих, ос.

-

-

-

-

-

-

2
-

Дані відсутні
-

Освіта (дані за 2017/2018 учбовий рік)
Навчальні заклади
Кількість вищих навчальних закладів IIІ-IV- рівнів
акредитації
Чисельність студентів
Чисельність викладачів
Кількість вищих навчальних закладів І-II рівнів
акредитації
Чисельність студентів
Чисельність викладачів
Кількість професійно-технічних навчальних закладів
Чисельність учнів
Чисельність викладачів
Кількість денних
закладів
Чисельність учнів

загальноосвітніх

навчальних

2

один.

1740
Дані
відсутні

осіб
осіб

3

один.

2090
Дані
відсутні
2
424
Дані
відсутні

осіб
осіб
один.
осіб
осіб

10

один.

4204

осіб
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Кількість педагогічних працівників

332
2
369
50
9
1458
1702
169

осіб
один.
осіб
осіб
один.
осіб
осіб
осіб

Загальна чисельність дітей віком від 3 до 6 років

1393

осіб

2

один.

1350

осіб

Чисельність вчителів
Кількість інтернатних навчально-виховних закладів
Чисельність учнів
Чисельність вчителів
Кількість постійних дошкільних закладів
Чисельність місць
Чисельність дітей

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки
творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних
техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші)
Чисельність дітей у них
Охорона здоров'я (дані на 01.01.2018)
Медичні заклади
Кількість
лікувальних
закладів,
поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв
Кількість ліжок
Кількість лікарів
Кількість середнього медичного персоналу
Кількість санаторіїв
Кількість ліжок у них
Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на
10 тис. населення
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

2

один.

0,325
0,145
0,392
55,23

тис. місць
тис. осіб
тис. осіб
один.
місць
ліжок

1205

відвід, за
зміну
осіб

25

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
Культура
Кількість:
філармоній
консерваторій
театрів
кіноустановок

Один.
-

Кількість
працюючих
-

11
Кількість:

Один.

кінозалів

-

бібліотек
закладів культури клубного типу
музеїв (включаючи філіали)
будинків культури
центрів дозвілля
сільських клубів (сільські клуби та сільські
будинки
культури)
початкових
спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів

4
2
1
1

Кількість
працюючих
33
96
9
62

Перелік найвизначніших пам'яток

Кількість пам'яток
історії
археології
монументального мистецтва
архітектури
природи

Один.

Кількість
обслуговуючого
персоналу, чол.

11
1
4
-

-

Релігія
Назви конфесій

Один.

Кількість
віруючих

конфесій, течій і напрямків
5
релігійних організацій
5
серед них:
громад
1690
5
обласні об’єднання та управління
місії і духовні навчальні заклади
монастирі
Дані про керівництво конфесії
Свято –Успенський приход
Протоієрей
Луганської єпархії Української
Малетич Євген Романович, 78312
Православної церкви
вул. Володимирська, 42

12
«Парафія на честь ікони Божої матері Протоієрей
«Почаївська» Української Православної Попов Олександр
церкви
Миколайович, 93452
вул. Чехова,9
«Свято –Георгіївський храм»
Сєвєродонецької та Старобільської
єпархії Української Православної
церкви
вул. Визволителів, 47
«Парафія святителя Луки
Кримського» Української Православної
церкви
вул. Б.Хмельницького, 66-Б
Парафія на честь святої блаженної
Матрони Московської
вул. Володимирська, 6

Протоієрей Черчага Валерій
Костянтинович, 72122

Протоієрей
Горячов Руслан
Миколайович (Ростислав)
Ієромонах
Складанюк Олексій Костянтинович

Християнська церква «Слово життя» Пастор
пр. Московський, 23 (місце
Анічкін Сергій Васильович, 73525
проведення)
Християнська помісна церква
«Перемога»
вул. Володимирська, 21-7
Володимирська,5
проведення)
Релігійна громада (місце
християн
віри
Євангельської «Місто хвали» вул.
Володимирська,5
Релігійна громада свідків Ієгови в
м.Рубіжне Луганської області вул.
Визволителів, 5

Пастор
Чорний Володимир Олександрович,
78965, 51373
Пастор Сирісько Андрій Володимирович

Рубіжанська міська іудейська
релігійна Громада «Шалом»
вул. Володимирська,3

Голова громади Чорний Євген Ізраілович,
76466

Старійшина Бугаєвський Михайло
Олексійович

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті,
молитовні доми, синагоги, інше).
1. Церкви

5

13
2. Молитовні доми
3. Інше
Фізкультура і спорт

2
3

Спортивні об’єкти:
стадіони
спортивні зали
спортивні майданчики
фізкультурно-оздоровчі центри
Кількість лижних баз
Кількість стрільбищ, тирів
Плавальних басейнів
Тренажерних залів
Інші спортивні споруди

2
21
95
5
4
8
22

один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
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