
Основний вид діяльності відповідно до Статуту:
виробництво інших машин і устаткування спеціального 
призначення, н.в.і.у. (за КВЕД 28.99). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 -
2022 роки: 2856,5 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): послуги 
оренди нерухомого майна, послуги зберігання майна на 
території підприємства.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 22 
зареєстровані одиниці нерухомого майна та інфраструктури
(виробничі та адміністративні будівлі та споруди, водонапірна 
башта, каналізаційно-насосна станція, артсвердловина, площадка 
для стоянки машин, огорожа тощо) загальною площею понад 
7970,5 кв. м, що розташовані за адресою:  
 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин,               

вул.  Будівельна, 26.
Комплекс будівель та споруд переважно виробничого та 
складського призначення перебуває в незадовільному стані та 
потребує капітального ремонту. До всіх будівель підведено 
електропостачання, газопостачання. Вода постачається зі 
свердловини, каналізаційна система знаходиться в 
непридатному стані. Система опалення відсутня. 
Основна частина об’єктів за функціональним призначенням 
не використовуються. 
Підприємство знаходиться в межах населеного пункту                  
с. Мамрин. Відстань до залізничної станції Коростишів - 1,5 км, 
до автодороги Київ-Чоп - 1 км.
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин:

23.03.2023

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.

Юридична адреса: Житомирська обл., 

Житомирський р-н, м. Коростишів, 

вул. 19-та Буддільниця.

Місцезнаходження: Житомирська обл., 

Житомирський р-н, с. Мамрин, 

вул. Будівельна, 26.

ЄМК ДП Коростишівський 
завод «Реммашторф»

ЄДРПОУ: 02968160

Загальна площа земельних ділянок:
6,22 га

Загальна площа будівель та споруд:
понад 7970,5 кв. м.

Кількість працівників
(на  31.12.2022 р.)
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Загальні характеристики
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6,22 га

Кадастровий номер 
земельної ділянки та 
обмеження у вико-
ристанні – відсутні. 
Відомості щодо 
зазначеної земельної 
ділянки не внесені до 
Державного 
земельного кадастру

Д
л

я 
ви

р
о

б
н

и
чи

х 
п

о
тр

еб

Державна. 
Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкою  серія 
ЖТ № 000011 
від 27.04.1994.



 недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які 
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців;

 погашення протягом 6 місяців заборгованості підприємства із заробітної 
плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права 
власності на ЄМК.

Основні показники господарської діяльності:

Станом на 31.12.2022: 
Прострочена кредиторська заборгованість: 2 893,4 тис. грн, у тому числі за: 
 розрахунками за товари, роботи, послуги - 19,3 тис. грн;
 розрахунками перед бюджетом - 1 993,1 тис. грн; 
 розрахунками по ЄСВ - 620,3 тис. грн;
 розрахунками з оплати праці - 260,7 тис. грн.

Відомості про об’єкт: крім нерухомого майна до складу об’єкта входять:
 транспортні засоби – 6 одиниць на суму 258,424 тис. грн;
 інші основні засоби – 7 одиниць на суму 53,178 тис.грн;
 машини і обладнання – 109 одиниць на суму 948,293 тис.грн;
 електронно-обчислювальні машини – 13 одиниць на суму 18,177 

тис.грн;
 інструменти, прилади, інвентар – 19 одиниць на суму 10,809 тис.грн;
 передавальні пристрої – на суму 87,562 тис. грн.
Станом на 31.12.2022 частина нерухомого майна підприємства загальною 
площею 522,8 кв. м. передано в оренду відповідно до 3 договорів. 
Граничний термін дії наявних договорів оренди – до 30.04.2025, але не 
довше ніж до моменту приватизації.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище не здійснюються. 

https://bit.ly/3JFerFs

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Детальна інформація 
про об'єкт:

Контакти

Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2020 р. 863,2 -

2021 р. 1069,0 -

2022 р. 924,3 -

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 987,7 1240,1 1000,7

1.1 Необоротні активи 313,5 295,0 277,0

1.2 Оборотні активи 674,2 945,1 723,7

2. Пасиви 987,7 1240,1 1000,7

3. Доходи всього, в тому числі: 863,2 1069,0 924,3

3.1
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

- - -

4. Витрати всього, в тому числі: 1165,5 1610,9 1794,5

4.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

- - -

4.2 Адміністративні витрати - - -

4.4 Інші операційні витрати 1165,5 1610,9 1794,5

4.6 Витрати з податку на прибуток - - -

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -302,3 -541,9 -870,2

mailto:privatization@spfu.gov.ua

