
Про стан виконання програми приватизації в 2014 – 2016 роках 

Наказом  ФДМУ від 22.01.2014 р. №188 регіональному відділенню ФДМУ по 

Чернігівській області було доведене завдання щодо очікуваного надходження  коштів від 

приватизації об’єктів груп А, Д та Ж в сумі 570 тис.грн, в тому числі від продажу земельних 

ділянок – 120 тис.грн. (2 гр. А і 1 гр. Д).  

Приватизовано один об’єкт групи А та один об’єкт групи Д. 

До державного бюджету надійшло 572,764 тис.грн., в тому числі від продажу 

земельних ділянок – 169,318 тис.грн., планове завдання з надходження коштів від 

приватизації об'єктів в 2014 році регіональне відділення виконало на 100,5%.   

Наказом  ФДМУ від 04.03.2015р. № 284 було доведене завдання щодо очікуваного 

надходження  коштів від приватизації об’єктів груп А, Д та Ж в сумі 540 тис. грн. планових 

завдань, в тому числі з земельними ділянками 90 тис.грн. (4 гр. А).  У вересні, наказом 

ФДМУ від 22.09.2015р. № 1397, планове завдання було збільшене до 660 тис. грн., в тому 

числі з земельними ділянками залишилося 90 тис.грн., за рахунок додаткового продажу 

одного об’єкту гр. А. 

Приватизовано три об’єкти групи А. 

До державного бюджету надійшло 575,6 тис.грн., в тому числі від продажу земельних 

ділянок – 39,4 тис.грн., планове завдання з надходження коштів від приватизації об'єктів в 

2014 році регіональне відділення виконало на 87,2%.   

Наказом ФДМУ від 22.01.2016 №110 регіональному відділенню було доведене 

завдання щодо очікуваного надходження  коштів від приватизації об’єктів груп А, Д та Ж в 

сумі 1965,0 тис.грн., в тому числі від продажу земельних ділянок – 690,0 тис.грн. (8 гр. А і 

27 гр. Д).  

Приватизовано сім об’єктів групи А та чотири об’єкта групи Д.: 

До Державного бюджету надійшло 1 130,4 тис. грн., в т.ч. від продажу земельних 

ділянок 311,03 тис. грн., що становить 57,5% (45,1% - від продажу земельних ділянок) 

виконання річного планового завдання щодо надходження коштів від приватизації об'єктів 

груп А, Д, Ж.  

Крім того, відповідно до орієнтовного плану роботи на 2016 рік було заплановано 

надходження коштів від приватизації об’єктів групи «В» в сумі 1 030,0 тис.грн. В першому 

кварталі 2016 року було продано державний пакет акцій ПАТ „Білики”, сума надходжень до 

бюджету склала 1 375,12 тис.грн., що складає 133,5 % виконання планового завдання з 

відповідного напрямку продажів. 

 

 Підсумки приватизації за кількістю об`єктів, шт
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Підсумки приватизації за сумою надходжень до бюджету, 
тис.грн.
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