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Корецький район знаходиться у східній частині Рівненської області.
Межує: на сході з Житомирською, півдні - з Хмельницькою областями та Гощанським і
Березнівським районами Рівненської області.
Територія району: 72 тис. га., протяжність з півночі на південь - 25 км, зі сходу на захід 32 км.
Лісовий фонд становить 10.4 тис. га.
Природно-ресурсний потенці-ліал: по-клади каоліну, гончарна глина, будівельний камінь
та пісок, запаси мінеральних родонових вод.
Районний цснтр - м. Корець, яке відоме з 1150 р. як Корчеськ.
У 2000 р. місто відсвяткувало свій 850-річний ювілей.
Населення району становить 36,3 тис.чол., з них 7,9 тис. міського і 28,4 сільського
населення.
У промисловому комплексі району діє 7 промислових підприємств різної форми власності:
ДП АТЗТ "Фаворит",
КВТП "Радон".

Великомежиріцький плодоовочевий консервно-сушильний завод,
СП "Корецький хлібокомбінат",
Корсцький комбікормовий завод,
ТОВ "Віта" (виробництво цукру-піску, хлібо¬булочних, кондитерських, ковбасних виробів)
,ПП « Богданівський цегельний завод.
Провідне місце в економіці району займає сільське господарство.
В агропромисловий комплекс району входять 50 підприємств, у т. ч:
- 9 сільськогосподарських товариств
-8 сільськогосподарських виробничих ко¬оперативів.
- 7 приватних сільськогосподарських підпри¬ємств.
- 2 державні сільськогосподарські підприємства.
- 24 фермерські господарства.
Основні напрями розвитку:
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- виробництво продукції тваринництва,
- вирошувашіязернових культур,
- цукрових буряків,
- кукурудзи,
-кормів.
Житлово-комунальне господарство району
представлено КП” Корецьжитлокомунсервіс” на обслуговуванні якого перебуває 37
житлових будинків , 12,4 км. водопровідних мереж, 5,0 км. каналізаційних мереж, 2
насосні станції, 1 очисна споруда та 2 свердловини.
Транспортне обслуговування району здійснюється автомобільним транспортом.
Послуги електрозв”язку надаються цехом електрозв”язку №2 Гощанського центру №1
Рівненської філії „Укртелеком „ та центром обслуговування споживачів.
У сфері торгівельного обслуговування населення працює 257 підприємств. Функціонує
два ринки на 1200 робочих місць.
Банківську систему району представляють безбалансове відділення Ощадбанку, РОФ
АППБ „Аваль” та Рівненська філія ЗАТ КБ „ Приватбанк”
Освіта району представлена:
- Корецьким НВК «школа-ліцей» (математичний і гуманітарний профілі) та
Великомежиріцьким НВК «школа – гімназія»
- 41 загальноосвітніми школами,
-вищим професійним училищем.
Мережа лікувально-профілактичних закладів району складається з:
- центральної районної лікарні.
- Всликомежиріцькоїномерної лікарні,
- стоматологічної поліклініки,
- санаторію "Корець" та обласної фізіотерапевтичної лікарні,
- 5 лікарських амбулаторій.
- 36 фельдшерсько-акушерських пунктів.
В галузі культури діють:
- 11 будинків культури,
- 25 клубів,
-будинок школяра,
-школа мистецтв,
- 32 бібліотеки
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-історичний музей.
На державному обліку знаходиться 74 пам”ятки історії та культури.
У системі соціального захисту населення функціонує координаційний територіальний
центр соціального обслуговування малозахищених верств населення та 5 сільських
соціальних центрів.
У галузі фізкультури і спорту в районі функціонують :
19 спортивних залів,117 спортивних майданчиків та 16 футбольних полів, створено 6
спортивних клубів та фізкультурно - спортивний клуб для інвалідів „ Надія”.
У районі зареєстровані 62 політичні партії та 36 громадських організацій.
Діє 53 релігійні громади, в тому числі :
- 41 громада Української Православної Церкви,
- 2 релігійні громади Української Право¬славної Церкви Київською патріархату.
- Римсько-католицька церква святого АнтонІя,
- три церкви євангельських християн-баптистів,
-три християн віри євангельської ( п”ятидесятників),
- одна незалежна громада Євангельських християн-баптистів,
-одна – Адвентистів сьомого дня,
- Свято-Троїцький Ставропігійний жіно¬чий монастир Московською патріархату.
В районі 50 населених пунктів, з них одне місто.

3/3

