
Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Рівненський автомобільний ремонтний завод».

Основний вид діяльності: 45.20 Технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних засобів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020р. –
2022р.: 4 668,00 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, двигунів, агрегатів та 
роботи по наряд-замовленнях; в тому числі експортної: відсутня.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 25
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (15 будівель: 
Приміщення піноутворення; Корпус. Ремонт автобусів; Склад 
(навіс) для кисневих балонів; Склад металу; Склад; Вхідний 
контроль і розконсервація деталей; Ремонт електрообладнання 
автомобілів; Трансформаторна підстанція; Сховище арочне. 
Технічний склад; Сховище арочне. Технічний склад; Сховище 
арочне. Дільниця ремонту автобусів; Сховище арочне ДОР; 
Будівля ацетиленової станції; Будівля насосної станції 
пожежжогасіння; Енергомеханічний відділ) та інфраструктури
(10 одиниць, в т. ч.: теплотpасса 1876 п/м; бесідка (парк); 
водонапірна башта №521; підїздні доpоги на теppитоpії завода; 
забоp бетонно-блочний 220 м.; забоp бетонно-блочний 580 м.; 
площадки і доpога нового коpпуса; фонтан; опоpна стінка 151/78; 
підїздна доpога і площадка pемфонда) загальною площею 7041,8
кв. м, що розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364В.

Відомості про земельні ділянки: 1 зареєстрована земельна 
ділянка загальною площею 13,0493 га, що розташована за 
адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364. На земельних ділянках 
підприємства наявні будівлі та споруди, що належать іншим 
власникам.

Відомості про транспортні засоби: 8 зареєстрованих одиниць  
транспортних засобів та спецтехніки (автобус ПАЗ-672; 
автомобіль ГАЗ - 31029 "Волга"; автомобіль РАФ - 2203; 
автомобіль вантажний ЗІЛ-ММЗ-4502; автомобіль вантажний 
КАМАЗ-53212; причіп 2-П-8; кран автомобільний КС-2573 А 2 
УРАЛ-43202; екскаватор трактор «Беларусь» ЕО-2621 В ЮМЗ 6КЛ)
1982-1995рр. випуску.

Майно, що входить до складу ЄМК, не перебуває в оренді.

Підприємству встановлено мобілізаційне завдання.

Загальна площа земельних ділянок:

13,0493 га
Загальна площа будівель та споруд:

7041,8 кв. м. 
Кількість працівників (на 31.12.2022 р.):

52 особи

06.03.2023

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.

33024, Рівненська обл., 

м. Рівне, вул. Соборна, 364-В

ЄМК ДП «Рівненський
автомобільний ремонтний
завод»

ЄДРПОУ: 08276316

Загальні характеристики



https://bit.ly/3JiULZ6

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:

 погашення протягом 6 місяців заборгованості із заробітної плати, перед 
бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на 
ЄМК (у разі наявності такої заборгованості);

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

Основні показники господарської діяльності:

Станом на 31.12.2022 р.:
Кредиторська заборгованість 40 108,00 тис. грн. (у т.ч. прострочена - 39 
453,00 тис. грн.), в тому числі:
 заборгованість по заробітній платі – 8 235 317,38 грн.;
 розрахунки зі страхування – 10 179 557,99 грн.;
 розрахунки з бюджетом – 17 272 111,61 грн.;
 товари, роботи, послуги – 2 119 927,92 грн.;
 поточна заборгованість за одержаними авансами – 141 175,24 грн.;
 інші поточні зобов’язання – 2 160 361,99 грн.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають  
приватизації, а саме: житловий будинок 16 квартирний, площею 1068,4 кв.м.; 
гуртожиток, площею 664,0 кв.м.; приміщення сховища (об’єкт цивільної 
оборони), площею 394,4 кв.м.; Монумент «Слави» (місце поховання).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів:
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік 
(згідно Додатку 1 до Податкової декларації екологічного податку) усього по 
підприємству – 0,00768 т., за 2022р. - 0,00576 т.
2. Утворення відходів за 2021 рік – 0,00768 т., за 2022рік - 0,00576 т., усього за 
даний період по підприємству – 0,01344 т.
3. Екологічні платежі за 2021рік – 15,12 грн., та за 2022р. – 11,72 грн. не 
сплачено, усього на суму – 26,84 грн.
4. Викиди у навколишнє середовище забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення відсутні.

Період
Загальний дохід, 

тис. грн.
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн.

2020 р. 1538 1078

2021 р. 5745 555

2022 р. 3132 3035

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1295 827 942
1.1 Необоротні активи 407 363 341
1.2 Оборотні активи 888 464 601
2. Пасиви 1295 827 942
3. Доходи всього, в тому числі: 1538 5745 3132

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

1078 555 3035

4. Витрати всього, в тому числі: 6482 8920 8771

4.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2404 2131 3186

4.2 Адміністративні витрати 2852 4498 4147
4.4 Інші операційні витрати 223 839 195
4.6 Витрати з податку на прибуток - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -4944 -3175 -5639

mailto:privatization@spfu.gov.ua

