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Використання енергетичних матеріалів та
продуктів перероблення нафти
за 2014 рік
Підприємствами та організаціями Дніпропетровщини за 2014р. використано 21,2 млн.т енергетичних матеріалів та продуктів їх перероблення в
умовному обчисленні (тонн умовного палива – т у.п.), що на 3,4% менше, ніж
за 2013р.
Проти попереднього року збільшились обсяги використання дров для
опалення (на 44,9%), брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з
вугілля кам’яного (на 43,2%), мазутів паливних важких (на 20,4%), інших видів
первинного палива (на 11,2%), коксового газу (на 8,7%), феросплавного (на
2,3%), разом з тим витрачено менше дистилятів нафтових середніх та фракцій
середніх інших (у 2,3 раза), пропану і бутану скраплених (на 20,5%), газу
природного (на 16,1%), доменного газу (на 10,3%).
Споживання окремих видів енергетичних матеріалів
та продуктів перероблення нафти в області
у 2014 році
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У загальному обсязі споживання палива переважали обсяги вугілля
кам’яного, частка якого зросла на 1,4 в.п., коксу та напівкоксу (збільшилась на
1 в.п.) і газу природного (зменшилась на 2,5 в.п.).

Серед регіонів України область посідає друге місце після Донеччини за
обсягами використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення
нафти в умовному обчисленні (19,9% спожитого в країні).
Використання вугілля кам’яного, газу природного,
палива дизельного окремими областями України
у 2014 році
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У розподілі використання палива за видами економічної діяльності
основними споживачами паливних ресурсів залишаються підприємства
металургійного виробництва (57,6% загальних витрат в області). Структура
використання палива за видами економічної діяльності залишилась без
суттєвих змін – левова частка (97,5%) припадала на промисловість.
Структура використання енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності
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За цільовим призначенням 12,2 млн.т у.п. (57,4% загальних обсягів)
енергетичних матеріалів витрачено на перетворення в інші види палива та
енергію, порівняно з 2013р. їх обсяги скоротились на 2,6%. У структурі палива,
використаного енергетичним сектором підприємств на перетворення, 67,9%
склало вугілля кам’яне, 13,7% – кокс та напівкокс, 13,3 % – газ природний.

На витрати в цілях кінцевого споживання припадало 8,1 млн.т у.п. (38%
загальних обсягів споживання по області), з них 3,5 млн.т у.п. коксу та
напівкоксу і 1,5 млн.т у.п. газу природного. У тому числі на виробництво
промислової продукції спожито 7,5 млн.т у.п. первинних видів палива та
продуктів їх перероблення, з яких 46,1% становив кокс та напівкокс, 22,6% –
природний газ та 17,8% – доменний газ. Обсяги витрат газу природного
порівняно з 2013р. скоротились на 18,8%, доменного газу – на 11%, водночас
коксу та напівкоксу збільшились на 3,3%. На виробництво коксу використано
4,9 млн.т вугілля кам’яного, що на 7,7% більше, ніж у попередньому році.
На неенергетичні потреби витрачено 519 тис.т у.п. (2,4%), у т.ч. 285,4 тис.т
коксу та напівкоксу, 97,4 млн.м³ газу природного та 87,1 тис.т вугілля кам’яного.
За територіальною ознакою основна частка енергетичних матеріалів
і продуктів перероблення нафти спожита підприємствами трьох міст: Кривого
Рогу (8,5 млн.т у.п., або 40,2% загальних витрат), Дніпропетровська
(4,6 млн.т у.п., або 21,7%) і Дніпродзержинська (4,2 млн.т у.п., або 19,7% ), що
обумовлено їх промисловою інфраструктурою. Слід відмітити, що питома вага
використання коксу та напівкоксу підприємствами та організаціями
м.Кривого Рогу склала більше половини загальних обсягів його споживання в
області (56,9%), газу природного – 47,5%, вугілля кам’яного – 23,6%.
У 2014р. населенню (включаючи працівників підприємств) реалізовано
1602,9 тис.т палива в умовному вимірі, у т.ч. газу природного – 1320 млн.м³,
вугілля кам’яного – 65,7 тис.т, дров для опалення – 50,2 тис.щільних м³.
Порівняно з попереднім роком обсяги реалізації газу природного зменшились
на 4,7%, дров для опалення – збільшились майже вдвічі, вугілля кам’яного – на
9,4%. Крім того, через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні
компресорні станції населенню продано 229,9 тис.т бензину моторного (на
15,7% менше) та 111,2 тис.т палива дизельного (на 10,8% менше), пропану
і бутану скрапленого (газу скрапленого для автомобілів) – 32,3 тис.т (на 24,3%
більше).
За станом на 1 січня 2015р. у залишках нараховувалось 657,3 тис.т у.п.
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Основна їх частка
(95,8%, або 629,6 тис.т у.п.) знаходилась у споживачів, решта – у постачальників. Порівняно з аналогічною датою 2014р. загальні запаси палива зменшились
на 40,4% (або на 444,8 тис.т у.п.), з них у споживачів та у постачальників на
41% та 21,5% відповідно.
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