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Загальні відомості 
Утворений 17 липня 2020 року.   
Територія району – 5,35 тис кв км (25,7% площі Хмельницької області). Районний центр - м. Шепетівка (40 802 
жителів, 14,24% населення району). 
Розташований у північній частині Хмельницької області, межує з Тернопільською, Рівненською та Житомирською 
областями. 
Адміністративно-територіальний поділ 
18 територіальних громад. 
364 населених пункти, в т.ч: 
3 міста обласного значення; 2 міста районного значення;  
4 селища; 355 сільських населених пунктів. 
Чисельність та національний склад населення 

На 01січня 2021 року  – 286 500 тис.чол. (23 % чисельності по області), у т.ч:  

у міських поселеннях – 149 500 тис.чол. (52,18 % населення району); 
у селах – 137 000 тис.чол. (47.82% населення району). 
Національний склад населення: 
– українці – 96,3%;  – росіяни – 1,6%; – поляки – 1,4%; – інші національності – 0,7%. 
Економічний потенціал 
Промисловість:  
Економічний потенціал району – 89 великих і середніх підприємств.  
За 2021 рік підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 20,6 млрд. гривень у 
загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 32,0%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення становить 74,4 тисячі гривень.  
Основні види реалізованої продукції: 
– продукція підприємств з постачання електроенергії, теплової енергії, зокрема Хмельницької АЕС, Шепетівського 
підприємства теплових мереж, Полонського підприємства теплових мереж, КП «Тепломережа Білогірської» 
сільської ради;  
– виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів: ПРАТ «Ізяславський хлібзавод», ПрАТ 
«Славутський хлібозавод», ПП «МВМ-13», ПП Сінькова Т.В., ФГ «Агроінвестпроект», ПАТ «Славутський солодовий 
завод», ПзАТ «Славутський пивоварний завод», ТОВ «Славутський цикорієсушильний завод», ПрАТ 
«Шепетівський цукровий комбінат», ПП «Ізяслав молпродукт», ПрАТ «Полонський хлібозавод»; 
– вироблення виробів з деревини: ТОВ «Інтердерево»; 
– ремонт та виготовлення запасних частин для військової техніки: ДП «Шепетівський ремонтний завод»; 
– виробництво фармацефтичних препаратів:  ТОВ «НВК ЕкоФарм»; 
– виробництво меблів : ТОВ «ЮВВІС», ПрАТ «Шепетівський ДОК», ТОВ «Аква-Родос»; 
– виготовлення картонно-паперової продукції: ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика-Україна»; 
– видобування  піску, гравію, глини і каоліну, граніту та щебеню: ТОВ «Каолін Пром Інвест», ТОВ «Полонський 
гранкар’єр», КП «Полонський завод «Маяк», ТОВ «Полонський гранітний кар’єр», ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр 
«Пронекс»», КП «Славутський піщаний кар’єр», ВКП „Явір-Інвест», ТОВ НВКП «Альфа», ТОВ «Гірник –ВВ» ; 
– виготовлення  вогнетривких виробів, керамічної плитки і плит: ВАТ «Полонський фарфоровий завод», ПрАТ 
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», КП «Буртинський завод вогнетривких виробів». 
Сільське господарство:  
За 2021 рік у Шепетівському районі вироблено 26,5 відсотка загальнообласних обсягів продукції сільського 
господарства. У загальному обсязі сільгоськогосподарської продукції питома вага рослинництва склала 84,6 
відсотки, тваринництва - 15,4 відсотка. За 2020 рік по всіх категоріях господарств індекс сільськогосподарського 
виробництва становив 98,2 відсотка. 
Індекс сільськогосподарського виробництва за січень – листопад 2021 року по всіх категоріях господарств 
становить 112,8 відсотка, у тому числі: 
по сільськогосподарських підприємствах - 116,4 відсотка, 
по господарствах населення – 99,8 відсотка.  
Індекс продукції тваринництва становив 98,3 відсотка, рослинництва- 114,2  відсотка. 
  
Транспортна мережа 
– 1721,1 км автомобільних доріг загального користування, з них:  
– 520,1 км державного значення; 
– 1201 км місцевого значення; 
– 43 приміських маршрутів; 
– 17 залізничних станцій. 
– загальна протяжність залізниць - 332 км.  
Освіта 
– заклади фахової передвищої та вищої освіти – 2 
– заклади загальної середньої освіти – 147 
– заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 8 
– заклади дошкільної освіти  – 168 (в тому числі 150 – в структурі закладів загальної середньої освіти) 
Охорона здоров’я  
 



– медичних закладів та установ – 78  
– стаціонарних ліжко/місць на 10 тис населення – 1127 
– лікарів (осіб) – 625 
Культура 
 
– музеїв – 15 
– бібліотек - 162 
– установ клубного типу – 82 
– шкіл естетичного виховання -14 
– парків культури і відпочинку -7 
 
На території району розташовано: 
– 21 пам'ятка археології (1 національного значення). 
– 358 пам’яток історії місцевого значення. 
– 88 пам’яток архітектури та містобудування (17 національного значення). 
– 9 пам’яток монументального мистецтва. 
 

 


