
Показники фондовіддачі за видами економічної діяльності за 2009 рік та І квартал 2010 
року для використання при визначенні розмірів концесійних платежів за право на 

створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єктів права державної та 
комунальної власності, а також на здійснення підприємницької діяльності на умовах 

концесії 
млн.грн. 

Сфери господарської діяльності 
Фондовіддача за                

9 місяців  
2009 року 

Фондовіддача за                
2009 рік 

Фондовіддача за                
І квартал 
2010 року 

Всього по економіці •  
в т.ч.  

1,79 2,579 0,634 

Виробництво меблів 2,035 2,840 0,732 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та 
води,  
з них:  

1,464 2,0 0,671 

- виробництво електроенергії, газу, пару та гарячої води  1,631 2,261 0,751 
- виробництво та розподілення електроенергії  1,636 2,216 0,704 
- постачання пару та гарячої води  1,315 1,706 0,819 
- виробництво та розподілення газу  2,108 3,698 1,03 
-збір, очищення та розподілення води  0,441 0,541 0,148 
Будівництво;  з нього:  1,851 2,720 0,531 
- загальне будівництво будівель  1,786 2,412 0,505 
- будівництво автострад, аеродромів та улаштування 
поверхні спортивних споруд 

1,080 2,09 0,117 

- будівництво морських та річкових споруд  7,183 8,248 1,0 
Готелі та ресторани,  з них:  0,785 1,058 0,219 
-ресторани, бари, їдальні і постачання готової їжі  2,495 2,754 0,816 
Діяльність транспорту та зв'язку  
з нього:  

0,667 0,99 0,219 

- залізничний транспорт  0,399 0,526 0,134 
- пасажирські регулярні перевезення  0,208 0,301 0,062 
- діяльність трубопровідного транспорту  0,644 1,004 0,302 
- транспортування газу трубопроводами 0,622 0,924 0,294 
- авіаційний транспорт  1,982 2,739 0,555 
- водний транспорт  1,235 1,298 0,252 
- функціонування наземної транспортної інфраструктури  0,432 0,595 0,142 
- функціонування інфраструктури автомобільного та 
міського транспорту  

0,887 1,189 0,185 

- функціонування водної транспортної інфраструктури  0,971 1,166 0,222 
- функціонування авіаційної транспортної інфраструктури  0,541 0,762 0,164 
- діяльність пошти та зв'язку  0,868 1,172 0,296 
- поштова та кур’єрська діяльність  1,283 1,84 0,442 
- діяльність зв'язку  0,842 1,132 0,258 
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство  - 1,608 - 
Колективні, громадські та особисті послуги, діяльність у 
сфері культури;  з них:  

0,633 0,837 0,195 

асенізація, прибирання вулиць та знищення відходів  0,356 0,438 0,121 
- діяльність з оброблення твердих відходів  0,571 0,828 0,259 
- діяльність з оброблення рідких відходів  0,727 0,515 0,147 
діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту  0,797 1,115 0,246 
- діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції  2,497 2,166 0,81 
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення  1,232 2,88 0,813 
індивідуальні послуги  0,991 1,163 0,236 
- організація поховань та ритуальні послуги  0,574 0,716 0,14 
Операції з нерухомим майном, оренда інжиніринг та 
надання послуг 

0,475 0,671 0,202 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 0,122 0,255 0,055 
 
* - крім банків, сільськогосподарських, малих підприємств та бюджетних установ  


