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Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2015 році 
 

У Херсонській області у 2015р. спостерігається тенденція до зниження 
фактичних питомих витрат палива, теплоенергії та електроенергії  порівняно з 
фактичними питомими витратами попереднього року. 

У 2015р. в області питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії на всю 
вироблену продукцію в порівнянні з 2014р. зменшились в середньому на 2,7%, 6,5% 
та 0,7% відповідно.  

 
Зниження або збільшення (зростання) фактичних питомих витрат    палива та енергії 

 

(відсотків) 

 2013 2014 2015 

Паливо 0,9 1,3 –2,7 

Теплоенергія –3,0 0,8 –6,5 

Електроенергія –0,8 0,2 –0,7 

 
Через підвищення питомих витрат палива, теплоенергії та електроенергії  на 

окремих підприємствах протягом  2015р. було перевитрачено 6,6 тис.туп, що в 1,9 
раза  менше, ніж торік, в тому числі котельно-пічного палива –  2,7 тис.туп    (менше в 
2,2 раза),  теплоенергії – 3,5 тис.Гкал (менше в 2,1 раза),    електроенергії – 10 
млн.кВт.год (менше в 1,7 раза). 

За 2015р. на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби 
підприємствами і організаціями області використано 723,2 тис.т паливно-
енергетичних ресурсів (в перерахунку на умовне паливо), що на 4,7%  (35,9 тис.туп) 
менше, ніж за минулий рік. 

У використанні паливно-енергетичних ресурсів   паливо складає 41,2%, 
електроенергія – 44,7%, теплоенергія – 14,1%. 0,4%  палива використано як сировина  
і на непаливні потреби.  

 

 

 

http://www.kievobl.ukrstat.gov.ua/


Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами на виробничо-
експлуатаційні   

та комунально-побутові потреби 

 

 
Частка використання палива підприємствами та організаціями Херсонської 

області в загальному обсязі використання по Україні становила 0,4%, теплоенергії – 
1%, електроенергії – 1,3%. 

Порівняльний аналіз по регіонах Причорноморської економічної зони показав, 
що у 2015р. найменший показник використання паливно-енергетичних ресурсів 
спостерігався в Херсонській області, найбільший – в Одеській області. 

Обсяги використання  палива підприємствами та організаціями Херсонської 
області були значно менше,  ніж в Одеській, Миколаївській  областях відповідно у 7,2 
та 3,1  раза; теплоенергії –  відповідно  у 3,6 та 5,0 раза; електроенергії – відповідно у 
2,8  та 1,7 раза. 

На виробництво продукції, робіт та послуг, види яких відслідковуються 
органами державної статистики, було використано 281,2 тис.т умовного палива, серед 
якого газ природний складав 59,4%, паливо дизельне – 18,8%, вугілля кам’яне – 
10,8%. В якості сировини було використано 86,4% інших видів нафтопродуктів, 6% –
газу природного та 5,7% – інших видів твердого палива. 

Основні витрати  палива, теплоенергії та електроенергії припадали на 
промисловість – відповідно 59,1%, 46,4% та 31,5% від загального обсягу витрат; 
сільське господарство – 24,5%, 4,9% та 19,6%;  державне управління й оборону – 5,0%, 
17,1% та 25,2%; охорону здоров’я  та надання соціальної допомоги – 3,4%, 12,3% та 
3,4%; освіту – 1,5%, 7,1% та 2,0%.   

У промисловості основними споживачами  палива, теплоенергії та 
електроенергії були підприємства таких видів економічної діяльності як  постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та виробництво харчових 
продуктів. 

Начальник                                                                                               В. Вознюк                                
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