
ІНФОРМАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В

ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

1. Об’єкт: «Будівлі, споруди та інші необоротні активи, що перебувають на
балансі ПАТ «Херсонгаз»:
станом на 31.12.2011 – у загальній кількості 15 448 інвентарних одиниць (згідно з
переліком), з них:
газопроводів – 14 209 одиниць, у тому числі: високого тиску – 487 одиниць,
середнього тиску – 5 459 одиниць, низького тиску – 8 263 одиниці; споруд на
газопроводах – 1 199 одиниць, у тому числі ГРП – 186 одиниць, ШРП – 714 одиниць,
СКЗ – 299 одиниць; транспортних засобів спеціального призначення – 1 одиниця;
іншого майна – 39 одиниць;
станом на 31.12.2016 – у загальній кількості 17 181 інвентарних одиниць (згідно з
переліком), з них:
газопроводів – 15 829 одиниць, у тому числі: високого тиску – 507 одиниць,
середнього тиску – 5 940 одиниць, низького тиску – 9 382 одиниці; споруд на
газопроводах – 1 307 одиниць, у тому числі ГРП – 191 одиниця, ШРП – 771 одиниць,
СКЗ – 345 одиниць;  транспортних засобів спеціального призначення – 1 одиниця;
іншого майна – 44 одиниці».

Замовник: РВ ФДМ  в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: РВ ФДМ  в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського

обліку (визначення залишкової вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2016 згідно з
Дорученням Фонду державного майна України від 16.11.2018 № К/62).

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: передавальні
пристрої, транспортні засоби спеціального призначення, інше окремо індивідуально
визначене подібне майно.

Запропонований об’єкт відноситься до другого рівня складності.

Конкурс    відбудеться    в   РВ   ФДМ  в   Херсонській   області,   АР   Крим
та   м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й
годині 10.12.2018, телефон для довідок (0552) 22 44 44.

Докладну інформацію щодо подання конкурсної документації опубліковано в
газеті «Відомості приватизації» від 26.11.2018 року № 95 (1219).


