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Використання енергетичних матеріалів і 
продуктів перероблення нафти 

 за 2011 рік 
  Підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності 

за 2011р. використано 23,1 млн.т енергетичних матеріалів та продуктів 
перероблення  нафти  в  умовному  обчисленні  (тонн  умовного  палива  – 
т у.п.), що майже відповідає рівню 2010р.  

  У загальному обсязі споживання палива переважали обсяги вугілля 
кам’яного, коксу та напівкоксу і газу природного (у минулому році їх 
частки становили відповідно 36,1%, 24,2% і 22,6%).  
          Порівняно з 2010р. збільшились обсяги використання дров для 
опалення, палива дизельного, вугілля кам’яного, масел мастильних, разом 
із тим зменшилися обсяги споживання кам’яновугільного газу, мазутів 
топкових важких, газу природного, коксу та напівкоксу, бензину  
моторного, доменного газу. 
 

Використання окремих видів енергетичних 
матеріалів та продуктів перероблення нафти в області 

у 2011 році 
 

 

Використано 
 

 

усього 
у % до загаль-
ного підсумку 

У % до 2010р. 

    

Усього по області, тис.т у.п 23074,6 100,0 99,0 
у тому числі    
вугілля кам’яне, тис.т 11951,1 38,6 106,0 
газ природний, млн.м³ 4286,2 21,4 93,5 
дрова для опалення, щільних м³  3518,3 0,0 119,3 
кокс та напівкокс, тис.т 5554,4 23,4 95,7 
бензин моторний, тис.т 79,3 0,5 97,3 
паливо дизельне, тис.т 441,9 2,8 106,3 
мазути топкові важкі, тис.т 39,2 0,2 87,2 
масла мастильні, тис.т 32,8 0,2 103,8 
кам’яновугільний газ, млн.м³ 1660,0 4,1 86,8 
доменний газ, млн.м³ 13016,0 8,2 98,9 

 



  Серед регіонів України область посідає перше місце за обсягами 
використання палива дизельного (10,1% спожитого в країні) та друге місце 
– вугілля кам’яного (16,8%) і газу природного (10,8%) після Донеччини. 

Суттєвих змін у структурах використання палива за напрямками 
споживання та за видами економічної діяльності не відбулось. 

За цільовим призначенням 13 млн.т у.п. енергетичних матеріалів та 
продуктів  перероблення  нафти (56,5% загальних обсягів) спожито на 
перетворення в інші види палива та енергію. У структурі палива, викорис-
таного енергетичним сектором на перетворення, 63,7% склало вугілля  
кам’яне, 16,2%  –  газ природний, 14,8% – кокс та напівкокс.  

На витрати в цілях кінцевого споживання припадало 8,8 млн.т у.п. 
(38,3% загальних обсягів споживання по області), з них 3,2 млн.т у.п. коксу 
та напівкоксу і 2,5 млн.т у.п. газу природного. На неенергетичні потреби 
використано 703,5 тис.т у.п. (3,9%), у т.ч. 292,4 тис.т у.п. газу природного 
та 256,9 тис.т у.п. коксу та напівкоксу. 
          У розподілі використання палива за видами економічної діяльності 
основними споживачами паливних ресурсів залишаються підприємства 
металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів 
(59,1% загальних витрат в області). 

 
Структура використання енергетичних матеріалів та продуктів  

перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності 
у 2010–2011 роках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порівняно з 2010р. обсяги використання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення збільшились при виробництві та розподіленні 
електроенергії, газу та води на 12,9%, у добувній промисловості – на 3,5%, 
відповідно вони зменшились у переробній промисловості на 5,5%.  
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          За територіальною ознакою вагомими споживачами енергетичних 
матеріалів і продуктів перероблення нафти були підприємства міст: 
Кривого Рогу (9,4 млн.т у.п., або 40,8% витрат по області), Дніпродзер-
жинська (5,1 млн.т у.п., або 22%) і Дніпропетровська (4,4 млн.т у.п., або 
19,1%), що обумовлено їх промисловою інфраструктурою. Слід відмітити, 
що питома вага використання коксу та напівкоксу підприємствами та 
організаціями м.Кривого Рогу склала майже половину загальних обсягів 
його споживання в області, газу природного – 38,1%, вугілля кам’яного –  
третину.   
          У 2011р. населенню (включаючи працівників підприємств) реалізова-
но 1829,4 тис.т  палива в умовному обчисленні, у т.ч. газу природного –
1535,3 млн.м³, вугілля кам’яного – 58,6 тис.т, пропану і бутану  
скрапленого  –  8,1 тис.т,  дров  для  опалення  – 23,7 тис.щільних м³. 
Порівняно з попереднім роком загальні обсяги реалізації збільшились на 
3,1%. Крім того, через автозаправні станції населенню продано 283,4 тис.т 
бензину моторного та 115,3 тис.т. палива дизельного, що  відповідно на 3% 
менше та на 2,2% більше, ніж у попередньому році.  

За   станом   на  1   січня  2012р.   у   залишках    нараховувалось 
950,1 тис.т у.п. енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. 
Основна їх частка (94,3%) знаходилась у споживачів, решта – у 
постачальників. Порівняно з відповідною датою 2010р. запаси палива 
загалом скоротилися на 0,7% (на 7 тис.т у.п.), з них у постачальників – на 
67,1%, тоді як у споживачів зросли –  на 13,1%.  
          На початок січня поточного року на Дніпропетровщині у залишках 
було зосереджено 862,5 тис.т (67,6% загальних залишків) вугілля 
кам’яного і 196,8 тис.т (20,2%) коксу та напівкоксу, що відповідно на 1,9% 
і 10,9% більше, ніж на 1 січня 2011р.  
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