
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 

статистики 
у Херсонській області 

www. ks.ukrstat.gov.ua  
  

                     

        26.06.2018  № 89 

 

 
Постачання та використання енергії у 2017 році 

 

Загальний обсяг відпуску електроенергії за всіма джерелами постачання енергії 

в Херсонській області у 2017р. становив 1408,0 млн.кВтгод, теплоенергії – 1067,8 
тис.Гкал. 

Установлена електрична потужність за усіма видами джерел постачання енергії 
у 2017р. становила 591,2 тис.кВт,  теплова потужність – 1351 Гкал/год.  

У структурі джерел постачання теплоенергії за видами генеруючих установок 
найвагоміша частка належить теплогенеруючим установкам, котельням, питома вага 
яких  склала 72,8% від загального обсягу відпуску теплоенергії. При цьому частка 
підприємств (установок) з виробництва теплоенергії, що працювали, на біопаливі 
становила 11,5%, ними відпущено теплоенергії 122,6 тис.Гкал. 

Інформацію щодо потужності і відпуску енергії за джерелами постачання у 
2017р. наведено у таблиці. 

 
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2017 рік 

 

Установлена 
електрична 
потужність, 

тис.кВт 

Обсяг відпуску  
електричної 

енергії, 

млн.кВтгод 

Установлена 
теплова 

потужність, 
Гкал/год 

Обсяг 
відпуску 
теплової 
енергії,  
тис.Гкал 

Усього 591,2 1408,0 1351 1067,8 

у тому числі     

теплоелектроцентралі  ...1 ...1 ...1 ...1 

вітрові електростанції 78,5 116,3 х х 

сонячні електростанції 87,1 63,5 – – 

гідроелектростанції ...1 ...1 х х 

теплогенеруючі установки, 
котельні х х 996 777,7 

інші енергогенеруючі установки 10,3 3,0 5 6,2 
 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності  статистичної інформації. 
 

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


Серед регіонів України найбільша частка використання теплоенергії припадала 
на підприємства Дніпропетровської (20,1%), Донецької (9,2%), Запорізької (7,8%) та 
Миколаївської (6,2%) областей, електроенергії − Дніпропетровської (23,8%), 
Донецької та Луганської (по 9,6%), Запорізької (9,2%) областей. Питома вага 
підприємств Херсонської області в загальному обсязі використання по Україні 
теплоенергії  становила    1,0 %, електроенергії –  1,1 %. 

По використанню електричної енергії та теплової енергії серед регіонів України 
Херсонська  область займає   21 та  23  місця відповідно.  

Протягом 2017р. на виробничо-експлуатаційні та комунально-господарські 

потреби було використано 1091,7 млн.кВтгод електроенергії (у т.ч. власні витрати 

енергогенеруючих підприємств (установок) становили 42,6 млн.кВтгод) та 584,1 
тис.Гкал теплоенергії (у т.ч. власні витрати енергогенеруючих підприємств – 28,7 
тис.Гкал). 

У 2017р. порівняно з попереднім роком обсяги використання електроенергії 
збільшилися на 11,8%, а теплоенергії – зменшилися на 2,4%.   

 
Використання   теплоенергії та електроенергії 
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Основними споживачами електроенергії по області є підприємства 

промисловості (318,8 млн.кВт.год, або 29,2% від загального обсягу використаної 
електроенергії). Організаціями та  підприємствами  державного управління й 
оборони, обов’язкового соцстрахування використано  304,7 млн.кВт.год  
електроенергії (27,9%);  сільського, лісового та рибного господарства – 227,5 
млн.кВт.год   (20,8%). 

Серед основних споживачів теплової енергії є також підприємства 
промисловості – 273,1 тис.Гкал  (або 46,8% від її загальної кількості);  організації та  
підприємства  державного управління й оборони, обов’язкового соцстрахування  – 
109,9 тис.Гкал   (18,8%),  охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 66,4 
тис.Гкал   (11,4%). 

 
 

 



Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності 
в 2017 році 

            
 Теплоенергія, 

Гкал 
Електроенергія, 

тис.кВт.год 

обсяг 
 використання 
теплоенергії - 

усього 

витрати  на 
виробництво 

продукції 
(виконання 

робіт)  

обсяг 
використання 

електроенергії - 
усього 

витрати  на 
виробництво 

продукції 
(виконання 

робіт) 

Усього 584077 266257 1091690 779250 
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 31078 28764 227453 215140 
Промисловість 273070 230070 318822 254218 
Будівництво 715 186 11210 9703 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3784 185 26690 4684 
Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 9009 6537 43920 37539 
Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 1004 – 5623 604 
Інформація та 
телекомунікації 3018 33 9593 2635 
Фінансова та страхова 
діяльність                                                                                        228 – 1358 – 
Операції з нерухомим 
майном 1900 40 65544 12665 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 22557 193 7015 2333 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 6936 – 12367 – 
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 109903 249 304719 239087 

Освіта 49026 – 21145 39 
Охорона здоров’я та  
надання соціальної 
допомоги 66448 – 32499 472 
Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 5105 – 2298 – 
Надання інших видів 
послуг 296 – 1434 131 

 

 



 
.Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Показники з постачання та відпуску енергії уміщують інформацію щодо установленої потужності та 
обсягів відпуску електро- та теплоенергії за усіма видами   енергогенеруючих потужностей 
(тепловими електростанціями, призначеними для виробництва електроенергії (ТЕС), 
теплоелектроцентралями (тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва 
електричної та теплової енергії - ТЕЦ), атомними електростанціями (АЕС), вітровими 
електростанціями, сонячними електростанціями, гідроелектростанціями, гідроакумулюючими 
електростанціями, котельними установками, утилізаційними установками, електрокотлами, 
теплонасосними та іншими енергогенеруючими установками).   
 
Установлена електрична та теплова потужності джерел постачання енергії відображається станом на  
31 грудня звітного року. 
 
Показники щодо використання енергії уміщують дані про загальний обсяг використання 
електроенергії (активної енергії), теплоенергії (пари і гарячої води) за усіма джерелами надходження 
(як від власного виробництва, так і  від зовнішніх надходжень) на виробничо-експлуатаційні та 
господарсько-побутові потреби підприємств. 
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