Інвестиційний паспорт
міста Дубно

Вітальне слово
Шановні друзі!
Сьогоднішне Дубно – це промисловий регіон зі значним ресурсним та
інвестиційним потенціалом.
З метою модернізації господарського комплексу і соціальної сфери міста
впроваджуються регіональні програми та заходи, спрямовані на формування
сприятливого інвестиційного клімату.
Тому ми намагаємося створити усі необхідні умови з метою збільшення обсягів
інвестицій у м. Дубно. Ми готові і надалі сприяти вітчизняному та
міжнародному бізнесу та надавати необхідну допомогу у реалізації
інвестиційних проектів у регіоні.
Влада регіону відкрита до співпраці!
З повагою,
Василь Антонюк
Міський голова
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА


Наявний значний ресурсний потенціал, наявність водних та земельних ресурсів.



Вигідне географічне розташування, зокрема, близькість до кордонів ЄС та розташування
на перетині важливих транспортних шляхів, у тому числі трас міжнародного значення
Київ-Чоп.



Велика кількість трудових ресурсів, про що свідчить значна кількість населення
працездатного віку.



Значний туристичний потенціал міста. Наявність туристичних об’єктів та пам’яток
культури.
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ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ МІСТА ВИКОРИСТАНО ТАКІ
ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЮ
•
•

Головне управляння статистики у Рівненській області (http://www.rv.ukrstat.gov.ua)
Дубенська міська рада (http://www.dubno-adm.rv.ua )
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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ
1.1. Природно-географічні та кліматичні умови
КАРТА МІСТА

ТЕРИТОРІЯ МІСТА – 27,0 км ²
ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ – 202 м
Найвища точка м. Дубно— 255 м.
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: -4,0°С, липень: +19,1°С
КІЛЬКІСТЬ СОНЯЧНИХ ДНІВ У РОЦІ – 70
ВОДНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ
Територією міста протікає ріка Іква
(басейн Дніпра, впадає в р. Стир).
Довжина - 155 км.
У місті нараховується 27 штучних водойм, що
розташовані в районі стадіону «Спартак»,
вул. Сурмичі, вул. Садової, вул. Запорізької,
ЗОШ №6, мікрорайону Волиці, вул. Забрама,
звірогосподарства. Загальна площа природних
водоймищ міста - 22,0 га, штучих – 20,0 га.
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1.2.

Демографія

ВІКОВА СТРУКТУРА

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ — 37,6 тис. осіб
(станом на 01.01.2019 р.)

СТАТЬ
Чоловіки – 45,1%

1.3.

Жінки – 54,9 %

Людські ресурси

ВІКОВИЙ ЦЕНЗ НАСЕЛЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕЗДАТНОГО
НАСЕЛЕННЯ – 21,6 тис. осіб
РІВЕНЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО
БЕЗРОБІТТЯ – 2,6 % (до населення
працездатного віку)
СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА – 6360
грн. станом на 01.01.2019 року
УСЬОГО ПРАЦІВНИКІВ – 5850 осіб

1.4.

Освіта

У місті Дубно працює 8 загальноосвітніх навчальних закладів, чисельність учнів – 3,9 тис.
Один професійно-технічний заклад, в якому навчається 0,5 тис. учнів. Підготовку фахівців з
вищою освітою за професійним спрямуванням здійснює 4 вищих навчальних заклади (ВНЗ).
За типами ВНЗ розподіляються таким чином:
1 училище, 2 коледжі; 1 філія університету.
У ВНЗ усіх рівнів акредитації навчається – 1,6 тис. осіб.
УЧИЛИЩА,КОЛЕДЖІ, ПТУ, ФІЛІЇ:
-

Дубенське

училище

культури

Рівненського

державного

гуманітарного
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1.5.

університету
Дубенський педагогічний коледж РДГУ
Дубенський медичний коледж Рівненської обласної ради
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Дубенська
філія
Дубенський професійний ліцей

Житло та офісні приміщення

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ
19,5 м2 на одного мешканця міста

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА
1-кімнатна квартира 1000 -2000 грн/ міс.
2-кімнатна квартира 2200 - 3000 грн/ міс.
3-кімнатна квартира 3200 - 4000 грн/ міс.

СТРУКТУРА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Загальний житловий фонд — 0,2 млн. м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ
ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ
складає 35-40 грн/ м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (будинки)
у м. Дубно становить (з урахуванням вартості
земельної ділянки) 300-350 $/м2

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВОВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
15-18 грн/ м2

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (квартири)
первинний ринок – 300-500 $/ м2
вторинний ринок – 400-450 $/ м2

1.6.

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ СКЛАДСЬКИХ
ПРИМІЩЕНЬ
20-25 грн/ м2

Економічний потенціал

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
У місті Дубно розташоване 1 велике промислове підприємство, 14 середніх та 151 мале
підприємство. В структурі реалізації промислової продукції переважають такі галузі:
харчова, хімічна та виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, частка яких у
загальному обсязі реалізованої продукції області становить 5,3 % станом на 01.01.2019 року
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Провідні галузі

Провідні підприємства

Фото

ПАТ «Дубномолоко» (виробництво сирів)
вул. Грушевського, 117а, 0(3656)32020,
com35@komo.ua

ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»
(м’ясні продукти)
вул. К.Савури, 6, 0(3656)34112,
gdir.zevs@gmail.com

Харчова

ПП «Аметист Плюс» (кондитерські вироби) переможець регіонального етапу
Всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих
товарів України 2012 року»
вул. Семидубська, 85, 0(3656)45748,
ametystplusdubno@gmail.com
ТзОВ «ДН «Класик» (кондитерські вироби)
вул. Семидубська, 89,
maria.dubno@gmail.com
095-2580725
ПП «Дубенський консервний завод»
(виробництво консервів),
вул. Мирогощанська, 64, 0(3656)45899,
ats_dubno@ukr.net

Лісозаготівля та
деревообробка

Машинобудування та
металообробка

ПрАТ «Дубнобудматеріали» (просочування
деревини, залізобетонні вироби), вул.
Залізнична, 4, 050-3557832?
propitka35602@ukr.net

ТзОВ «ЛМЗ «Ісполін» (чавунне лиття,
металовироби)
вул. Грушевського, 134, 0(3656)44990,
ispolinltd@mail.ua
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Хімічна

Текстильна
промисловість

ПАТ «Дубенський завод ГТВ»
(гумові та гумовотехнічні вироби)
вул. Млинівська, 59, 0(3656)32798,
I.O.S@ukr.net

ТзОВ «Веснянка-Д»
(виробництво з трикотажних тканин)
вул. Грушевського, 110а, 0(3656)44492,
vesnyanka56@gmail.com
ДП «Орнамент»
(виробництво трикотажних виробів)
вул. Замкова, 51, 0(3656)43557

Виробництво
ТзОВ «Склоресурс»
іншої неметалевої (формування та обробка листового скла)
мінеральної
вул. Семидубська, 61, 0(3656)45565,
продукції
office@skloresurs.com.ua

ЕКСПОРТ/ІМПОРТ, КРАЇНИ
У 2018 році підприємства міста Дубно експортували продукцію до 32 країн світу, імпортні
товари надійшли до підприємств з 21 країни.
Експортні поставки у 2018 році становили 21,0 млн. дол. США., що на 23,1% більше ніж у
2017 році. Імпортні надходження зменшились на 2,1% і склали 19,1 млн. дол. США.
Основними партнерами в експорті товарів є такі країни:
Литва (9,6 %), Пакистан (9,4 %), Польща (7,0 %), Єгипет (7,0 %), Саудівська Аравія ( 6,4 %).
Найбільшими партнерами по імпорту товарів є країни:
Білорусь (10,0%), Польща (9,8 %), Німеччина (7,2 %), Австрія (34 %) та Нідерланди (3,3 %)
Основу товарної структури експорту склали продукти рослинного та тваринного походження.
В товарній структурі імпорту переважали скло та вироби зі скла, машини, обладнання та
механізми, електротехнічне обладнання.
ІНВЕСТИЦІЇ
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), залучених в економіку
міста на 01.12.2018 року -1,2 млн дол. США, що становить100,0 % до обсягів інвестицій на
початок 2018 року і складає 30,0 дол. США на одну особу.
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ОБСЯГ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ
2016 р. – 1,1 млн дол. США
2017 р. – 1,4 млн дол. США
2018 р. – 1,2 млн дол. США
1.7.

Успішні історії

Назва та суть проекту
Реконструкція котельні на вул.
Грушевського, 170В (друга
черга)
Будівництво водогону в
житлових мікрорайонах
Страклова, Волиці,
м'ясокомбінату
Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення на вул.
Кривоноса-Річкова,
Крип'якевича
Капітальний ремонт ліфтів в
дев'яти поверховому житловому
будинку

Ініціатор проекту
Опис ініціатора
Міська рада, КП
Дало скорочення споживання
“Дубнокомуненергія” природного газу на 12%
Міська рада, КП
“Дубноводоканал”
Міська рада, КП
“Дубноводоканал”
Міська рада, УЖКГ

Введено в експлуатацію 6,2 км
водогону, приєднано житлові
мікрорайони до центральної міської
водопровідної мережі
Замінено лампи розжарювання на
світлодіодні світильники влаштовано
60 світлодіодних ламп
Забезпечено роботу ліфтів в 9поверховому житловому будинку на
вулиці Семидубській, 6

1.8 Транспорт та комунікації
ОСНОВНІ АВТОМАГІСТРАЛІ
Місто Дубно має вигідне географічне положення та знаходиться на перетині міжнародних
транспортних магістралей. Розвиненість дорожньо-транспортної інфраструктури, близькість
до кордону з Європейським Союзом (250 км) та до столиці України м. Києва (380 км),
наявність автомобільної та залізничної мережі робить місто привабливим з точки зору
розміщення виробництва, збуту продукції на ринки Білорусії та країн Центрально-Східної
Європи.
По території міста проходять міжнародна автомагістраль: Київ-Чоп (М06/Е40) та Доманове–
Ковель-Чернівці-Тереблече (М19/Е85)
ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Пасажирська та вантажна залізнична станція Дубно Львівської залізниці розміщена на лінії
"Здолбунів-Львів".
Через місто курсують потяги у різних напрямках України .
АВТОВОКЗАЛИ
У м. Дубно функціонує АС Дубно КТ “РівнеПАС” ( вул. Забрама, 26).
здійснюються міжрегіональні та внутрішньорегіональні перевезення.

З автостанції
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КАРТА ТРАНСПОРТУ

1.8.

Соціально-культурна сфера

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У місті Дубно працює 3 лікарняних заклади на 80 ліжок. Серед них:
- Пологовий будинок (вул. Грушевського, 103).
- Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Грушевського, 105).
- Дубенська міська стоматологічна поліклініка (вул. Скарбова, 4).
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
У місті Дубно працює 1 музей, 5 бібліотек, міський Будинок культури, міський клуб та
Дубенська дитяча школа мистецтв.
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Найбільш відомі заклади для заняття спортом та відпочинку
Назва
Стадіон “Спартак”
(вул. Т. Бульби, 26а)
Стадіон “Кристал”
(провул. Шкільний)
Веслувальна база ДЮСШ
(управління освіти)
вул. Шевченка
Веслувальна база Дубенської
ДЮСШ ФСТ “Україна”
(вул. Ніщинського)
Спортивний майданчик з
синтетичним покриттям
(вул. Морозенка, 34)

Характеристика
Місткість 3000 чол., розмір поля 104х63 м.
Використовується для проведення футбольних матчів і
легкоатлетичних змагань
Місткість 1500 чол., розмір поля 100х60 м.
Використовується для проведення футбольних матчів і
легкоатлетичних змагань
Проведення обласних і всеукраїнських чемпіонатів і турнірів
з веслування
Проведення обласних і всеукраїнських чемпіонатів і турнірів
з веслування
Майданчик площею 924 кв.м. Використовується для
проведення першості міста та області з міні футболу та
турнірів з міні - футболу

МУЗЕЇ
Туристичний потенціал регіону є привабливим з точки зору розвитку інвестиційної
діяльності. У місті знаходиться Державний історико-культурний заповідник (створений у
1993 році), який включає в себе Дубенський замок XV-XVIII ст. (палац князів Острозьких,
палац князів Любомирських, надбрамний корпус), Луцька брама XVI ст., Синагога та
Дубнівський краєзнавчий музей. На державному обліку знаходиться 33 пам’ятки архітектури,
які включені до культурної спадщини .
ГОТЕЛІ
Готельно-ресторанний
комплекс «Едем»

вул. Стара, 2,

(3656) 425-50, 426-50

Готель-ресторан «Дубно»

вул. Д.Галицького, 9

(3656) 410-86, 418-81

Готельно-ресторанний
комплекс «Антік-Хауз»
Готель-ресторан «Вежа»

вул. Замкова, 17

(050) 579-59-05,
antique_house@ukr.net
(3656) 230-86

1.9.

вул. Залізнична, 51а

Рейтинг регіону

За результатами оцінки діяльності виконавчих комітетів рад міст обласного значення за 2018
рік у сфері господарського комплексу місто Дубно знаходиться на четвертому місці серед 20
районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.
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Розділ 2. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
2.1. Пріоритетні галузі для інвестування
1. Харчова промисловість
2. Хімічна промисловість
3. Деревообробна промисловість

4. Машинобудування та металообробка
5. Туристична інфраструктура
6. Текстильна промисловість

2.2. Стратегічні регіональні проекти
Назва
проекту
Проект
“Оптимізація системи
водопостачання та
водовідведення в м.
Дубно”

ініціатор
Міська
рада,
КП
”Дубноводоканал”

вартість
465,2
млн.
грн.

Термін
реалізації
3 р.

Стадія
реалізації

Очікувані результати

Завершено
виготовлення
техдокументації,
проведена
експертиза
проекту

Будівництво РЧВ на 3000 м.куб,
реконструкція водозабору, заміна
7 км. аварійних водопровідних
мереж, будівництво 5,8 км. нових
водопровідних мереж,
реконструкція очисних споруд
каналізації та збільшення їх
потужності, будівництво 4,8 км
каналізаційних мереж,
реконструкція 2,8 км.
каналізаційних мереж.
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2.3. Земельні ділянки та інвестиційна нерухомість
Площа
0,5 га

Розташування
вул. Заводська

Короткий опис
Для розміщення та експлуатації додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій
(розміщення об'єктів, пов'язаних з експлуатацією,
утриманням, ремонтом автомобільного транспорту
(СТО, автомобільні центри, АЗС, тощо). будівель і
споруд Форма передачі – продаж права оренди через
аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 30
- ін. будівель - 100
- водопостачання – 200, міське
- газопостачання – 150
- електропостачання – 120
- залізничної станції – 3500
- автомагістралі – 50
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11,0 га

провул. Проїздний

Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Форма передачі – продаж права
оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 830
- інших будівель - 50
- водопостачання – 1000, міське
- газопостачання – 1800
- електропостачання – 30
- залізничної станції – 2400
- автомагістралі – 1700
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1,0 га

провул. Проїздний

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Форма передачі

– продаж права оренди через аукціон. Відстань (м)
до:
- житла – 830
- інших будівель - 50
- водопостачання – 1000, міське
- газопостачання – 1800
- електропостачання – 30
- залізничної станції – 2400
- автомагістралі – 1700
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1,35 га

Вул. А.Максимчука, 1

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування.

Форма передачі – продаж права оренди через
аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 30
- ін. будівель - 50
- водопостачання – 200, міське
- газопостачання – 450
- електропостачання – 500
- залізничної станції – 6000
- автомагістралі – 20
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0,81 га

Вул. А.Максимчука, 3

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(торгівельний комплекс). Форма передачі – продаж

права оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 30
- ін. будівель - 50
- водопостачання – 200, міське
- газопостачання – 450
- електропостачання – 500
- залізничної станції – 6000
- автомагістралі – 20
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0,27 га

Вул. Берестецька, 51

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(торгівельний побутовий комплекс). Форма передачі

1,0 га

Вул. Вигнанка (біля
млина)

Для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (розміщення торгівельних закладів
та інших об'єктів повсякденного та періодичного
обслуговування населення). Форма передачі – продаж

–
продаж права оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 40
- ін. будівель - 50
- водопостачання – 40, міське
- газопостачання – 50
- електропостачання – 350
- залізничної станції – 7500
- автомагістралі – 300

права оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 20
- ін. будівель - 20
- водопостачання – 450, міське
- газопостачання – 100
- електропостачання – 70
- залізничної станції – 7100
- автомагістралі – 50
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1,0 га

Вул. Комунальна
(ліворуч від АЗС WOG)

Для розміщення та обслуговування інших будівель
громадської забудови (розміщення торгівельних закладів
та інших об'єктів повсякденного та періодичного
обслуговування населення). Форма передачі – продаж

права оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 200
- ін. будівель - 50
- водопостачання – 150, міське
- газопостачання – 400
- електропостачання – 100
- залізничної станції – 5000
- автомагістралі – 20

1,32 га

Вул. Комунальна
(праворуч від АЗС WOG)

Для розміщення та обслуговування інших будівель
громадської забудови (розміщення торгівельних закладів
та інших об'єктів повсякденного та періодичного
обслуговування населення). Форма передачі – продаж

права оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 250
- ін. будівель - 50
- водопостачання – 150, міське
- газопостачання – 400
- електропостачання – 100
- залізничної станції – 5000
- автомагістралі – 20
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1,4 га

Вул. Промислова, 1

Для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (розміщення складів та об'єктів
оптової торгівлі). Форма передачі – продаж права

оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 350
- ін. будівель - 80
- водопостачання – відсутнє
- газопостачання – 150
- електропостачання – 200
- залізничної станції – 1400
- автомагістралі – 1700
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1,82 га

Вул. Семидубська

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій (об'єкти, пов'язані з експлуатацією,
утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом,
розвитком наземних та підземних споруд, будівель,
об’єктів автомобільного транспорту; споруди для
стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних
засобів; споруди комунальної та інженерної
інфраструктури, необхідної для обслуговування зони)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (підприємства IV
класу шкідливості; підприємства V класу шкідливості;
склади, бази IV-V класу санітарної класифікації;
підприємства комунального господарства, склади, бази,
що необхідні для обслуговування виробничих
підприємств зони). Форма передачі – продаж права

оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 670
- ін. будівель - 190
- водопостачання – відсутнє, є можливість
отримання джерельної води
- газопостачання – 500
- електропостачання – 500
- залізничної станції – 2000
- автомагістралі – 5000
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11,8 га

Вул. Семидубська

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій (об'єкти, пов'язані з експлуатацією,
утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом,
розвитком наземних та підземних споруд, будівель,
обєктів автомобільного транспорту; споруди для
стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних
засобів; споруди комунальної та інженерної
інфраструктури, необхідної для обслуговування зони)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (підприємства IV
класу шкідливості; підприємства V класу шкідливості;
склади, бази IV-V класу санітарної класифікації;
підприємства комунального господарства, склади, бази,
що необхідні для обслуговування виробничих
підприємств зони). Форма передачі – продаж права

оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 670
- ін. будівель - 190
- водопостачання – відсутнє, є можливість
отримання джерельної води
- газопостачання – 500
- електропостачання – 500
- залізничної станції – 2000
- автомагістралі – 5000
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17,63 га

Вул. Семидубська

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій (об'єкти, пов'язані з експлуатацією,
утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом,
розвитком наземних та підземних споруд, будівель,
обєктів автомобільного транспорту; споруди для
стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних
засобів; споруди комунальної та інженерної
інфраструктури, необхідної для обслуговування зони)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (підприємства IV
класу шкідливості; підприємства V класу шкідливості;
склади, бази IV-V класу санітарної класифікації;
підприємства комунального господарства, склади, бази,
що необхідні для обслуговування виробничих
підприємств зони). Форма передачі – продаж права

оренди через аукціон. Відстань (м) до:
- житла – 160
- ін. будівель - 120
- водопостачання – відсутнє, є можливість
отримання джерельної води
- газопостачання – 500
- електропостачання – 500
- залізничної станції – 2000
- автомагістралі – 5000
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Розділ 3. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
35600, м. Дубно, вул. Замкова, 4
Тел./факс.: +38 (03656) 32200
Електронна адреса: rada@dubno-adm.rv.ua
Веб-сторінка: www.dubno-adm.rv.ua
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ І ВЛАСНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ
35600, м. Дубно, вул. Замкова, 4
Тел.: +38 (03656) 32392, факс: +38 (03656) 32200
Електронна адреса: ekon@dubno-adm.rv.ua
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
35600, м. Дубно, вул. Замкова, 4 (перший поверх)
Тел.: +38 (03656) 32174, 32390, 32391, факс: +38 (03656) 32200
Електронна адреса: reestr@dubno-adm.rv.ua
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