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Використання енергетичних матеріалів та  

продуктів перероблення нафти 

 за січень–червень 2011 року 

  Підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності 

за січень–червень 2011р. використано 11,7 млн.т первинних і вторинних 

видів палива в умовному обчисленні (тонн умовного палива – т у.п.), що на 

0,7% менше, ніж за відповідний період 2010р.  

  У загальному обсязі споживання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти переважали: вугілля кам’яне, газ природний 

і кокс та напівкокс (у січні–червні минулого року – відповідно 34,6%, 

24,2% і 24,4%).  

          Порівняно з січнем–червнем 2010р. збільшилось використання дров 

для опалення, масел мастильних, вугілля кам’яного, палива дизельного. 

Проте зменшились обсяги споживання кам’яновугільного, природного і 

доменного газу, коксу та напівкоксу, мазутів топкових важких, бензину 

моторного.  

Використання окремих видів енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти 

у січні–червні 2011 року 
 

  

Використано 
 

    У % до 

січня–червня 

2010р. усього 
у % до загаль-

ного підсумку 
    

Усього по області, тис.т у.п 11682,7 100,0 99,3 
у тому числі    

вугілля кам’яне, тис.т 5786,4 37,0 106,1 

газ природний, млн.м³ 2448,9 24,1 98,7 

дрова для опалення, щільних м³  1726,1 0,0 112,5 

кокс та напівкокс, тис.т 2718,2 22,6 92,0 

бензин моторний, тис.т 36,0 0,5 95,2 

паливо дизельне, тис.т 192,9 2,4 105,3 

мазути топкові важкі, тис.т 22,6 0,3 95,1 

масла мастильні, тис.т 15,7 0,2 106,3 

кам’яновугільний газ, млн.м³ 868,4 4,2 86,7 

доменний газ, млн.м³ 6467,6 8,1 99,1 

 



Суттєвих змін у структурах використання палива за напрямками 

споживання та за видами економічної діяльності не відбулось. 

За цільовим призначенням 6,6 млн.т у.п. енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти (56,8% загальних обсягів) спожито на 

перетворення  в  інші  види палива та енергію. У структурі палива, 

використаного енергетичним сектором на перетворення, 61,2% склало 

вугілля    кам’яне,  19%  –  газ   природний, 14,1% – кокс та напівкокс, (у 

січні–червні 2010р. – відповідно 59,4%, 19%  та  15,2%).  

На кінцеве споживання витрачено 4,3 млн.т у.п. (37,1%), з них 36,3% 

припадало на кокс та напівкокс і 30,3% – на газ природний. На неенер-

гетичні потреби використано 454 тис.т у.п. (3,9%), з яких 53,4% становили 

обсяги газу природного. 

          За видами економічної діяльності основними споживачами паливних 

ресурсів залишаються підприємства  металургійного виробництва та з 

виробництва готових металевих виробів (57% загальних витрат в області) і 

з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (21,2%).  

 
 

Структура використання енергетичних матеріалів та продуктів  
перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності 

у січні–червні  2010–2011 років 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс промислового виробництва за січень–червень 2011р. відносно 

січня–червня 2010р. становив 105,1%. 

Зростання випуску продукції забезпечено позитивними результатами 

роботи в добувній (індекс – 100,4%), переробній (106,8%) промисловості, 

сфері генерації і розподілення електроенергії, газу та води (120%).  
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Не досягнуто темпу випуску продукції в основному виді 

промислової діяльності регіону – металургійному комплексі, а також 

добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних та виробництві 

коксу, продуктів нафтоперероблення (індекс склав 99,5% в кожному), 

целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (95,1%). 

Як наслідок вищезазначеного збільшились обсяги використання 

енергетичних матеріалів та продуктів перероблення при виробництві та 

розподіленні електроенергії, газу та води – на 21,2%, у добувній 

промисловості – на 2,8%, відповідно вони зменшились при виробництві 

коксу на 27,1%.  

          За територіальною ознакою найвагоміші частки споживання 

енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти припадали  на   

підприємства міст: Кривого Рогу (4,5 млн.т у.п., або 38,8%), Дніпродзер-

жинська (2,8 млн.т у.п., або 23,8%) і Дніпропетровська (2,4 млн.т у.п., або 

20,2%), що обумовлено їх промисловою інфраструктурою. Слід відмітити, 

що у м.Кривому Розі використано 46% загальних обсягів споживання 

коксу та напівкоксу в області, 35,9% – газу природного та 31,7% –  вугілля 

кам’яного.   

          У січні–червні 2011р. населенню (включаючи працівників підпри-

ємств) реалізовано 1099,6 тис.т  палива в умовному обчисленні, у т.ч. газу 

природного – 934,3 млн.м³, вугілля кам’яного – 27,6 тис.т, пропану і 

бутану скрапленого – 1117,4 т, дров для опалення – 8,7 тис.щільних м³. 

Порівняно з відповідним періодом 2010р. загальні обсяги реалізації 

збільшились на 2%.  

          За   станом   на   1   липня   2011р.   у   залишках  нараховувалось 

783,1 тис.т у.п. енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, 

що на 18,1% менше, ніж на аналогічну дату 2010р. Основна їх частка 

(80,8%) знаходилась у споживачів, решта – у постачальників. Переважно у 

запасах зосереджено кам’яне вугілля (70,3% загальних залишків) і кокс та 

напівкокс (15,2%). На початок липня на Дніпропетровщині у залишках 

було  накопичено 736,5 тис.т кам’яного вугілля, що на 15% менше, ніж на 

1 липня 2010р., запаси коксу та напівкоксу зменшились відповідно на 26% 

і становили 122,4 тис.т.  
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