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Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за  2015 рік 
 

 

Підприємствами та організаціями області усіх видів економічної діяльності 
(враховуючи реалізацію населенню та роздрібний продаж через мережу АЗС) 
використано 867 тис.т первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі, що на 
143 тис.т умовного палива або на 14,2% менше   ніж за 2014р. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                  (т) 

 Використано за 

 2014 2015 2015 у % 
   до 

2014 
Усього по області    

тонн умовного палива 1010074,2 867032,8 85,8 

  у тому числі    

  бензин моторний 87208,1 67349,5 77,2 

  газойль (паливо дизельне)  125967,0 110798,9 88,0 

  дистиляти нафтові середні;  
  фракції середні інші 

 
329,1 

 
258,2 

 
78,5 

  мазути паливні важкі 839,7 741,5 88,3 

  газ природний, тис.м³ 504855,3 423856,1 84,0 

  пропан і бутан скраплені 22075,8 26025,0 117,9 

  вугілля кам’яне 43838,2 40817,7 93,1 

  дрова для опалення, щільн.м³  69211,6 62484,4 90,3 

  бітум нафтовий   1902,8 2600,0 136,6 

  оливи та мастила нафтові 1119,5 1184,7 105,8 

 

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


В загальних витратах енергетичних матеріалів 23,1% (200,7 тис.туп) припадало 
на споживання енергетичним сектором; 8,1% (69,8 тис.туп) використано на 
сільськогосподарські роботи (продукцію); 2,2% (18,9) –   на виробництво промислової 
продукції; 8,1% (69,9) – на діяльність транспорту; 0,1% (0,8) – на будівництво; 0,6% 
(5,5) –  на неенергетичні потреби (як сировина, матеріал); 1,6% (14,0) – на втрати при 
розподілі та транспортуванні; 56,2% (487,4 ) – на інші потреби. 

В загальному обсязі витрачених енергетичних матеріалів 56,8% становить  газ 
природний, 18,5% – паливо дизельне, 11,6% – бензин моторний, 4,7% – пропан і 
бутан, 3,7% – вугілля кам’яне (у 2014р.  – відповідно 57,9%, 18,1%, 12,9%,  3,4%, 3,3%). 

Зменшення витрат енергетичних матеріалів відбулось через зменшення 
використання газу природного на 81 млн.м3 (16%), бензину моторного –  на 19,9 тис.т 
(22,8%),  палива дизельного –  на 15,2 тис.т (12%), вугілля – на 3 тис.т (6,9%),    мазутів 
топкових важких –  на 0,1 тис.т (11,7%),  дров для опалення –  на 6,7 тис. щільн.м3 
(9,7%), проте збільшилося використання  пропану та бутану – на 3,9 тис.т (17,9%), 
бітуму –  на 0,7 тис.т (36,6%). 

 
 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 
за видами діяльності, у % 
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За видами економічної діяльності найбільш вагомими споживачами газу 

природного були підприємства та організації промисловості (86,7%), мазутів топкових 
важких –  транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 
(53,4%),  будівництво (24,2%), промисловість (20,6%); бензину моторного –  сільське, 
лісове та рибне господарство (37,7%) та промисловість (22,8%); палива дизельного – 
сільське, лісове та рибне господарство  (62,4%), промисловість (7,8%), транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (23,7%); вугілля – 
промисловість (32,4%), сільське, лісове та рибне господарство   (21,5%), державне 
управління й оборона; обов’язкове  соціальне страхування (20,5%). 

 Обсяги реалізації палива населенню склали 322,7 тис.т в умовному вимірі і 
проти 2014р. зменшилися на 76,3 тис.т (на 19,1%), з них газу природного –  на 59,5 
млн.м3 (на 18,3%), дров для опалення – на 11,7 тис.щільн.м3 (на 22,7%),  проте 



збільшилися обсяги реалізації населенню  пропану і бутану скраплених – на 0,3 тис.т 
(на 13,1%). 

Через мережу АЗС  реалізовано 54,1 тис.т бензину моторного, що менше ніж у 
2014р.  на  16,4 тис.т (23,3%),    30,9 тис.т  палива дизельного,  що менше ніж у 2014р.  
на 16,8 тис.т (35,2%) та 20,1 тис.т пропану і бутану, що менше ніж у 2014р. на 7 тис.т 
(25,9%). Частка палива, реалізованого населенню (включаючи реалізацію бензину 
моторного,  палива дизельного та пропану і бутану скраплених через мережу АЗС), в 
загальних обсягах споживання по області становила 55,3%. 

Частка використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 
нафти підприємствами та організаціями Херсонської області в загальному обсязі 
використання по Україні становила  0,8%. 

Порівняльний аналіз по регіонах Причорноморської економічної зони показав, 
що у 2015р. найменший показник використання енергетичних матеріалів та продуктів 
перероблення нафти  спостерігався в Херсонській області, найбільший – в Одеській 
області. 

Обсяги використання палива підприємствами та організаціями Херсонської 
області були менше,  ніж в Одеській та Миколаївській  областях     відповідно у 4,2  та   
1,9 раза.   

В запасах на 1 січня 2016р. нараховувалось 44,4 тис.т палива в умовному вимірі, 
з них у споживачів – 37,3 тис.т, у постачальників – 7,1 тис.т, що становило відповідно 
116%, 120%, 98,8% до рівня запасів на 1 січня 2015р. 
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