
Розрахунки показників фондовіддачі  
для використання при визначенні розмірів концесійних платежів 

млн.грн. 
Фондовіддача (на кінець періоду) 

Сфери господарської діяльності За І квартал  
2011 року 

За І півріччя  
2011 року 

За 9 місяців  
2011 року 

Всього по економіці * 
у т.ч.  

0,768 1,560 2,410 

Виробництво меблів 1,047 2,129 3,537 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води,  
з них:  

0,748 1,318 1,901 

- виробництво електроенергії, газу, пару та гарячої води  0,830 1,457 2,094 
- виробництво та розподілення електроенергії  0,786 1,490 2,224 
- виробництво та розподілення газу 1,312 1,800 2,274 
- постачання пару та гарячої води  0,734 0,912 0,995 
- збір, очищення та розподілення води  0,148 0,299 0,462 
Будівництво;  з нього:  0,689 1,690 3,030 
- загальне будівництво будівель  0,744 1,687 2,890 
- будівництво автострад, аеродромів та улаштування поверхні 
спортивних споруд 

0,254 1,027 2,293 

- будівництво морських та річкових споруд  0,878 1,825 3,073 
Готелі та ресторани,  з них:  0,232 0,505 0,838 
-ресторани, бари, їдальні і постачання готової їжі  1,006 1,982 2,949 
Діяльність транспорту та зв'язку  
з нього:  

0,248 0,529 0,820 

- залізничний транспорт  0,149 0,325 0,507 
- пасажирські регулярні перевезення  0,052 0,111 0,174 
- діяльність трубопровідного транспорту  0,415 0,740 1,010 
- транспортування газу трубопроводами 0,447 0,781 1,055 
- авіаційний транспорт  0,648 1,749 2,972 
- водний транспорт  0,316 0,722 1,122 
- функціонування наземної транспортної інфраструктури  0,157 0,346 0,541 
- функціонування інфраструктури автомобільного та міського 
транспорту  

0,163 0,455 0,788 

- функціонування водної транспортної інфраструктури  0,187 0,384 0,567 
- функціонування авіаційної транспортної інфраструктури  0,179 0,412 0,693 
- діяльність пошти та зв'язку  0,280 0,588 0,917 
- поштова та кур’єрська діяльність  0,469 0,937 1,410 
- діяльність зв'язку  0,267 0,564 0,884 
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство  - - - 
Колективні, громадські та особисті послуги, діяльність у сфері 
культури;  з них:  

0,157 0,323 0,484 

- асенізація, прибирання вулиць та знищення відходів  0,105 0,219 0,344 
- діяльність з оброблення твердих відходів  0,208 0,434 0,706 
- діяльність з оброблення рідких відходів  0,171 0,354 0,538 
- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту  0,179 0,370 0,542 
- діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції  0,796 1,580 2,369 
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення  0,486 1,041 1,516 
- індивідуальні послуги  0,294 0,580 0,870 
- організація поховань та ритуальні послуги  0,144 0,298 0,450 
Операції з нерухомим майном, оренда інжиніринг та надання послуг 0,232 0,425 0,608 
Здавання в оренду власного нерухомого майна 0,063 0,131 0,203 
Добування та збагачення кам’яного вугілля - - 1,068 

 
* - крім банків, сільськогосподарських, малих підприємств та бюджетних установ  
 

У разі прийняття рішення на пленарних засіданнях місцевих рад щодо розширення сфер господарської 
діяльності, у яких об’єкти права комунальної власності можуть надаватися в концесію, Мінекономрозвитку 
готове здійснити розрахунок показників фондовіддачі по додаткових сферах після отримання відповідного 
звернення (лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.02.2012 № 3901-04/4931-08). 


