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Ефективність використання паливно–енергетичних ресурсів 
у 2015 році 

У 2015р. підприємствами та організаціями Київської області було використано 
3366,3 тис.т паливно-енергетичних ресурсів (в перерахунку на умовне паливо), що на 
15,0% менше порівняно з 2014р. 

Частка використання палива підприємствами та організаціями Київської області 
в загальному обсязі використання по Україні становила 3,0%, теплоенергії – 5,2%, 
електроенергії – 3,2%. 

У структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів переважаючою була 
частка котельно-пічного палива – 63,9%. Частка теплоенергії склала 12,9%, 
електроенергії – 23,2%. 

В обсязі використання основних видів палива, які відслідковують органи 
державної статистики, значна частка припадає на вугілля кам’яне та газ природний 
(відповідно 49,4%, 45,0%). 

В якості сировини і на непаливні потреби було використано 25,2 тис.т 
умов.палив, або 1,2% від загального обсягу споживання палива. 

Основними споживачами паливно-енергетичних ресурсів традиційно 
залишаються підприємства промисловості. На підприємства переробної 
промисловості припадало 17,8% загального обсягу витрат котельно-пічного палива, 
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59,5% теплоенергії та 44,4% електроенергії, на підприємства з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 74,5%, 3,0%, 7,2% відповідно, 
на підприємства водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,1%, 0,5%, 
3,4%. Частка підприємств сільського, лісового та рибного господарства в загальному 
обсязі використання котельно-пічного палива становила 3,6%, теплоенергії – 11,9%, 
електроенергії – 13,9%, державного управління й оборони, обов’язкового соціального 
страхування – 1,5%, 12,2%, 4,8%  відповідно, транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності – 0,5%, 2,1%, 8,9%. 

Основним показником ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів є фактичні витрати енергоресурсів на одиницю виробленої продукції – 
питомі витрати.  

Рівень фактичних питомих витрат палива та енергії у 2015 році 
 (відсотків) 

 2013 2014 2015 

Котельно–пічне паливо –0,3 0,5 2,1 

Теплоенергія –3,2 –4,3 –7,7 

Електроенергія 0,8 –1,1 –0,1 
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