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Розрахунки показників фондовіддачі 

для використання при визначенні розмірів концесійних платежів 

Сфери 

господарської д іяльності 

Фондовіддача 

(на кінець періоду) Сфери 

господарської д іяльності За 

2011 р.** 

За 
1 квартал 

2012 р. 

За 
1 півріччя 

2012 р. 

За 
9 місяців 
2012 р. 

Усього
1 

3.184 0,852 1,550 2,292 

Сільське господарство, мисливство та лісове 

господарство * 1,905 0,545 1.106 1,758 

Добування та збагачення кам'яного вугілля 1,431 0,281 0.584 0.889 

Інші галузі промисловості 6,624 1,139 2,451 3,635 

з нього: 

виробництво меблів 4,439 1,055 2.072 3,307 

Виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води 2,697 0,945 1.572 2,167 

з них: 

- виробництво електроенергії, газу пари та 

гарячої води 2,987 1.034 1,711 2,357 

- виробництво та розподілення електроенергії 2,867 0,004 1,629 2,352 

- виробництво та розподілення газу 5,656 2,456 3,384 4,049 

- постачання пари та гарячої води 1,987 0,770 0,929 1,026 

- збирання, очищення та розподілення води 0,601 0,169 0.331 0.494 

Будівництво 3,827 0,853 2.016 3,354 

з нього: 

- будівництво будівель 3,073 0,910 2,050 3,380 

- будівництво доріг, аеродромів та 

улаштування поверхні спортивних споруд 4,879 0,451 1,481 2,482 

- будівництво водних споруд 3.138 0,581 2,288 4,089 

Діяльність готелів та ресторанів 0,925 0,181 0,410 0,683 

з них: 

- діяльність ресторанів, барів, їдалень та 

послуги з постачання готової їжі 2,055 0,567 1,190 1,904 

Діяльність транспорту та зв'язку 1,161 0,273 0,550 0,820 

з нього: 

- діяльність залізничного транспорту 0,685 0,177 0,369 0,547 

- діяльність автомобільного та іншого* 

міського регулярного транспорту 0,280 0,057 0,111 0,173 

- діяльність трубопровідного транспорту 1.344 0,390 0,678 0,909 

-транспортування газу трубопроводами 1.405 0,423 0.694 *** 

- діяльність водного гранспорту 1,241 0,252 0,627 0,964 

- діяльність авіаційного транспорту 4.0X6 0,782 1,739 2,957 

- функціонування інфраструктури наземного 

транспорту 0,741 0,169 0,368 0,554 
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Сфери 

господарської діяльності 

Фондовіддача 
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2012 р. 

За 
1 півріччя 

2012 р. 

За 9 

МІСЯЦІВ 

2012 р. 

- функціонування інфраструктури 

автомобільного та міського транспорту 1,186 0,153 0,403 0,678 

— функціонування інфраструктури 

водного транспорту 0,778 0,172 0,348 0,513 

- функціонування інфраструктури 

авіаційного транспорту 0,885 0,159 0,326 0,492 

- діяльність пошти та зв'язку 1,270 0,315 0,651 1,009 

- поштова та кур'єрська діяльність 2,027 0,493 0,989 1,455 

- діяльність зв'язку 1,221 0,303 0,627 0,977 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг підприємцям 0,704 0,256 0,445 0.594 

з них: 

- здавання в оренду власного нерухомого 

майна 0,239 0,060 0,119 0,179 

Надання комунальних та індивідуальних 

послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0,611 0,166 0,354 0,544 

з них: 

- санітарні послуги, прибирання сміття 

та знищення відходів 0,389 0,115 0,236 0,349 

- збирання і оброблення стічних вод 0,507 0,203 0,403 0,604 

збирання та знищення інших відходів 0,855 0,241 0,5 15 0,696 

- діяльність у сфері культури та спорту, 

відпочинку та розваг 0,732 0,201 0,434 0,680 

- виробництво фільмів 3,134 0.559 1,282 1,855 

- діяльність у сфері радіомовлення та 

телебачення 1,768 0,369 0,804 1,274 

- надання індивідуальних послуг 1,202 0,221 0,443 0,665 

- організація поховань та надання пов'язаних 

з ними послуг 0,633 0,133 0,271 0,401 

дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 

* За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та 

змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності 

** без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 

2011 році 

* * * інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну 

статистику" 


