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РІВНЕНСЬКА 
МІСЬКА

ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА 

мала 
приватизація
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геополітичний профіль 

6 годин 7 хв Київ                                                                

2 години 52 хв Львів
13 годин 5 хв Дніпро                           
8 годин 55 хв Вінниця
6 годин 50 хв Івано-Франківськ          
18 годин 3 хв Одеса

2 години 54 хв

Львів
11 годин 2 хв

Дніпро
4 години

Вінниця
8 годин 53 хв

Одеса
4 години

Івано-Франківськ
3 години 54 хв

Київ

Площа - 165 га

Злітно-посадкова смуга - 2626 м х 42 м
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ключові факти

Площа 
62,7 км

2

Постійне населення 
  250,0 тис. осіб

Наявне населення 
253,4 тис. осіб

Клімат:
- атлантично-континентальний 
- помірно теплий і вологий

Водні ресурси: 
- протікає річка Устя, 
  довжиною 68 км

- 146 артезіанських 
свердловин 

Площа зелених насаджень
576,9 га

Парки - 10
Загальна площа - 104,4 га

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
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Єдиний 
майновий 
комплекс 
державного 
підприємства 
“Рівненський 
автомобільний 
ремонтний 
завод”

Площа:
13,4 га

ЄДРПОУ: 08276316

Адреса: 
33000, Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Соборна, 364-В

Відстань до аеропорту: 11 км

Відстань до шосе: 0,05 км

Відстань до залізничного 
вокзалу: 2 км
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29.10. Виробництво автотранспортних засобів;
29.32. Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
45.11. Торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами;
45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний);
45.32. Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
49.41. Вантажний автомобільний транспорт;
68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
72.19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих технічних наук;
77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів;
39.00. Інша діяльність щодо поводження з відходами.

Ліцензія серія АЕ № 292896, строк дії ліцензії необмежений. ДП «РАРЗ» є державним комерційним 
підприємством, діяльність підприємства скерована Статутом затвердженим ДК «Укроборонпром» від 
21.04.2020р.

Види діяльності за КВЕД:
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Єдиний 
майновий 
комплекс 
державного 
підприємства 
“Рівненський 
експертно-
технічний центр 
Держпраці”

  
Основними напрямами діяльності підприємства згідно Статуту є: 
розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація автомобільної техніки і майна, 
капітальний, поточний, середній ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів; виробництво 
автомобільного транспорту, корпусів для автомобілів та причепів, устаткування для автомобілів, технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів та інше.
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Акт, яким 
об’єкт вклю-
чено до 
Переліку 
об’єктів при-
ватизації

Наказ Фонду державного 
майна України від 05.07.2021 
№ 1148 «Про внесення змін 
до наказу Фонду державного 
майна України від 06.01.2021 
№ 5 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають 
приватизації в 2021 році (із 
змінами)»

Наказ РВ 
ФДМУ про 
прийняття 
рішення про 
приватизацію

№ 692 від 07.07.2021

Відповідаль-
ний за підго-
товку 
об’єкту

Регіональне відділення Фонду 
державного майна України 
по Рівненській та Житомир-
ській областях, код ЄДРПОУ 
42956062
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Контакти
Контакт-центр Фонду державного майна України : 0-800-50-56-46

Е-mail: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація про об’єкт
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-rivnenskyj-avtomobilnyj-
remontnyj-zavod/
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Виконавчий комітет Рівненської міської ради
Адреса: вул. Соборна, 12А, м. Рівне, 33028

Телефон: (0362)262525

Е-mail: rivnerada.general@gmail.com

Офіційний портал: http://rivnerada.gov.ua/

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
Адреса: вул. Лермонтова, 6, м. Рівне, 33028

Телефон: (0362)623256

Е-mail: strateginvest@ukr.net

Вебсайт: http://investrv.org.ua/

Управління економіки міста
Адреса: вул. Поштова, 2, м. Рівне, 33028

Телефон: (0362)266789

Е-mail: chefuem@rv.uar.net

Вебсайт: https://economy.rv.ua/


