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ПРЕС-ВИПУСК
До професійного свята – Дня енергетика
Енергетика належить до однієї з найважливіших галузей промисловості області, а
генерація електроенергії на наших теренах сприяє розвитку та стабільності економіки
регіону, підвищенню конкурентоспроможності її продукції. Сьогодні, завдяки зусиллям
енергетиків, Дніпропетровщина – один з вагомих індустріальних і економічних центрів
України, де працюють потужні Криворізька та Придніпровська теплові електростанції,
Дніпродзержинська ГЕС, а висококваліфіковані фахівці невпинно дбають про енергетичну
незалежність держави, ефективність функціонування соціально-економічної сфери.
Саме на честь працівників енергетики та електротехнічної промисловості України,
щорічно 22 грудня, відзначається професійне свято, вшановуючи всіх, хто має відношення
до створення та обслуговування енергетичної системи країни.
Нинішнього року ми зустрічаємо його в складній суспільно-політичній ситуації в
країні, фіксуючи фактичну роботу галузі в критичному стані надзвичайного режиму:
нестача вугілля та мазуту в якості сировини, локальні мережеві проблеми, брак коштів та
ресурсів. І все ж ми впевнені, що спеціалісти галузі подолають цей виклик і у наших
оселях буде світло, тепло, затишно та безперебійно працюватимуть підприємства
національної економіки.
Дніпропетровщина щорічно на потреби економіки генерує від 5% до 7%
загальнодержавного обсягу електроенергії. Відповідно до графіку НДЦ України за січень–
листопад 2014р. на потужностях регіону вироблено 11,9 млрд.кВт.год. електроенергії, що
на 5% менше, ніж за січень–листопад минулого року, зокрема випуск електроенергії на
теплових станціях становив 11 млрд.кВт.год., зменшивши обсяг проти минулорічного на
1,2%. В умовах теплої осені працівниками теплових електростанцій та теплоцентралей
вироблено тепла 11,5 млн.Гкал, що на 8,8% менше, ніж за січень–листопад 2013р.
Зусиллями фахівців галузі щомісячно заробляється близько десятої частини обороту
від промислової діяльності області.
Сьогодні ми ще раз дякуємо енергетикам за сумлінну наполегливу працю, щиро
бажаємо невичерпної життєвої наснаги та нових трудових здобутків для забезпечення
енергонезалежності нашої держави!
Начальник

Довідки за телефоном:
Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2014

О.М. Шпильова

