
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.12.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.12.2018, переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з 
оцінки об’єкта, а саме:  газорозподільні системи та необоротні активи, власником яких є 
держава та які обліковуються на балансі ПАТ „Запоріжгаз”. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька область. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей 
бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 
та 31.12.2016.Кількість необоротних активів згідно з аналітичним обліком: станом на 
31.12.2011: загальна кількість інвентарних одиниць – 7282 од. (газопроводи, споруди, 
технологічне обладнання та пристрої, транспортні засоби та ін.),   в тому числі: інженерні 
споруди – 7038 од., інше нерухоме майно – 144 од., рухоме  майно – 100 од.;  станом на 
31.12.2016: загальна кількість інвентарних одиниць – 7340 од. (газопроводи, споруди, 
технологічне обладнання та пристрої, транспортні засоби та ін.),  в тому числі: інженерні 
споруди – 7092 од., інше нерухоме майно – 148 од., рухоме  майно – 100 од. Балансова 
залишкова вартість необоротних активів:  станом на 31.12.2011 у кількості     7282 од.: 
первісна вартість – 337732,108 тис. грн, залишкова вартість –                                               
213067,302 тис. грн; станом на 31.12.2016 у кількості 7340 од.: первісна вартість – 
397415,010 тис. грн, залишкова вартість – 190024,545 тис. грн. Вартість виконання  робіт з  
оцінки 163 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів від дати 
підписання договору. 

2.  Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 
група” на виконання робіт з оцінки об’єкта: газорозподільні системи та необоротні активи, 
власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ „Мелітопольгаз”. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область. Мета проведення незалежної 
оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Кількість необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком: станом на 31.12.2016: загальна кількість інвентарних одиниць – 
1308 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання та пристрої, транспортні засоби 
та ін.), в тому числі: інженерні споруди – 1288 од., рухоме майно – 20 од.;  Балансова 
залишкова вартість необоротних активів: станом на 31.12.2016 у кількості 1308 од.: 
первісна вартість – 153727,144 тис. грн, залишкова вартість – 122083,673 тис. грн. 
Вартість виконання  робіт з оцінки –  32 500  грн., строк виконання робіт з оцінки –                         
8 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 


