
 

 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Столярова, 3,  м. Дніпро, 49000,  тел. (056) 778-68-43, факс (056) 778-67-69 

E-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua    Web: http:// www.dneprstat.gov.ua    Код  ЄДРПОУ  02359946 

  

18.12.2019 № 09–13/3913–19  
 

ПРЕС-ВИПУСК 
 

До професійного свята – Дня енергетика 
 

Щорічно, 22 грудня, на честь працівників енергетики та електротехнічної 

промисловості в Україні відзначається професійне свято – День енергетика, вшановуючи 

всіх причетних до роботи систем енергозабезпечення країни. 

Дніпропетровщина – один з індустріальних та економічних центрів України, і питання 

енергозбереження є одним з найбільш актуальних для її економіки. Сьогодні це не лише 

бережливе витрачання електроенергії та палива, а, насамперед, комплексна стратегія, яка 

використовує науковий підхід до генерування, розподілу та споживання енергії. Одним з 

напрямків такої стратегії є широке використання нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії: гідроенергії, енергії сонячного випромінювання, вітру, біоенергетики та ін. 

Основу енергетичної сфери діяльності області – галузі з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря – складають підприємства з генерації електроенергії, 

до яких відносяться: теплові електростанції, найпотужніші з них – Криворізька та 

Придніпровська ТЕС1; потужна гідроелектростанція Середньодніпровська ГЕС2; сонячні 

електростанції та ін. 

Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 

січень–жовтень 2019р. було сформовано 7,2% обороту від промислової діяльності області. 

Підсумком роботи енергетичної галузі за 10 місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 

2018р. став індекс, розрахований на рівні 86,7%.  

Генерація електроенергії, відповідно до потреб економіки країни, 

склала 3,9 млрд.кВт·год, що на 13,7% менше, ніж у січні–жовтні 2018р., зокрема на теплових 

електростанціях – 3,3 млрд.кВт·год, зменшивши обсяг проти минулорічного на 4,1%. В 

умовах теплої осені тепловими електростанціями, теплоцентралями та іншими 

підприємствами області вироблено 7,6 млн.Гкал теплоенергії, що на 3,5% менше, ніж за 

січень–жовтень 2019р.  

Сьогодні ми ще раз дякуємо фахівцям енергетики, які дбають про ефективність 

функціонування усіх сфер економіки та забезпечення енергонезалежності нашої держави!  
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1 Відокремлені підрозділи «Криворізька теплова електрична станція» та «Придніпровська теплова електрична станція» акціонерного 

товариства «ДТЕК Дніпроенерго»; 
2 Філія «Середньодніпровська ГЕС» Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго». 
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