
Розрахунки показників фондовіддачі  
для використання при визначенні розмірів концесійних платежів 

млн.грн. 
Фондовіддача (на кінець періоду) 

Сфери господарської діяльності За І півріччя  
2011 року 

За 9 місяців  
2011 року 

За 2011 рік 

Всього, у т.ч.:  1,560* 2,410* 3,184** 

Виробництво меблів 2,129 3,537 4,378 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води,  
з них:  

1,318 1,901 3,019 

- виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води  1,457 2,094 3,355 
- виробництво та розподілення електроенергії  1,490 2,224 2,900 
- виробництво та розподілення газу 1,800 2,274 9,695 
- постачання пари та гарячої води  0,912 0,995 1,474 
- збирання, очищення та розподілення води  0,299 0,462 0,569 
Будівництво,  з нього:  1,690 3,030 3,833 
- будівництво будівель  1,687 2,890 3,187 
- будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних 
споруд 

1,027 2,293 4,716 

- будівництво водних споруд  1,825 3,073 2,657 
Діяльність готелів та ресторанів,  з них:  0,505 0,838 0,992 
- діяльність ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової 
їжі  

1,982 2,949 2,242 

Діяльність транспорту та зв'язку  
з нього:  

0,529 0,820 1,166 

- діяльність залізничного транспорту  0,325 0,507 0,688 
- діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту 0,111 0,174 0,271 
- діяльність трубопровідного транспорту  0,740 1,010 1,345 
- транспортування газу трубопроводами 0,781 1,055 1,406 
- діяльність авіаційного транспорту  1,749 2,972 4,039 
- діяльність водного транспорту  0,722 1,122 1,243 
- функціонування інфраструктури наземного транспорту 0,346 0,541 0,738 
- функціонування інфраструктури автомобільного та міського 
транспорту  

0,455 0,788 1,126 

- функціонування інфраструктури водного транспорту 0,384 0,567 0,784 
- функціонування інфраструктури авіаційного транспорту 0,412 0,693 0,898 
- діяльність пошти та зв'язку  0,588 0,917 1,266 
- поштова та кур’єрська діяльність  0,937 1,410 2,026 
- діяльність зв'язку  0,564 0,884 1,217 
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство  - - 1,980 
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері 
культури та спорту, з них:  

0,323 0,484 0,714 

- санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів  0,219 0,344 0,449 
- діяльність з оброблення твердих відходів  0,434 0,706 0,928 
- діяльність з оброблення рідких відходів  0,354 0,538 0,778 
- діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку і розваг 0,370 0,542 0,896 
- виробництво фільмів  1,580 2,369 2,783 
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення  1,041 1,516 1,766 
- надання індивідуальних послуг  0,580 0,870 1,235 
- організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг  0,298 0,450 0,626 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям, з них: 

0,425 0,608 0,732 

- здавання в оренду власного нерухомого майна 0,131 0,203 0,252 
Добування та збагачення кам’яного вугілля - 1,068 - 

*    - крім банків, сільськогосподарських, малих підприємств та бюджетних установ  
**  - крім банків та бюджетних установ; без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році 

 

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). 


