
Розрахунки показників фондовіддачі за видами економічної діяльності за січень-вересень 
2013 року для використання при визначенні розмірів концесійних платежів 

(за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 
млн.грн. 

Фондовіддача (на кінець періоду) 
Сфери господарської діяльності 

За січень – вересень 2013 року*  

Усього :  1,774 

Сільське, лісове та рибне господарство 1,811 
Промисловість,  
з неї: 1,330 
добувна промисловість і розроблення кар’єрів  0,910 
переробна промисловість 
з неї: 2,008 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  3,105 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 1,702 
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 1,665 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 3,317 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,857 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 2,268 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 1,263 
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування 1,559 
Машинобудування 
з нього: 1,970 
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 2,210 
виробництво електричного устаткування 2,182 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 1,952 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 1,880 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 1,955 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0,870 
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,634 
будівництво 2,390 
оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 13,811 
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 0,700 
тимчасове розміщування й організація харчування  0,583 
інформація та телекомунікація 1,571 
фінансова та страхова діяльність  31,970 
операції з нерухомим майном 0,209 
професійна, наукова та технічна діяльність 1,084 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0,121 
освіта 0,497 
охорона здоров’я  та надання соціальної допомоги 0,930 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,685 
надання інших видів послуг 1,350 

 
* –  Крім банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство»  інформацію 

наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в 
річній звітності. 

 


