
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 
Головне управління 

статистики 
у Київській області 

www.kуivobl.ukrstat.gov.ua  
  
                     

17.06.2016 № 11–09/323 

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти 
у 2015 році 

У 2015р. підприємствами і організаціями усіх видів економічної діяльності, що 
звітували перед органами державної статистики області, використано 2519,3 тис.т 
первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі (без урахування реалізації 
населенню), що на 16,8% менше порівняно з 2014р. та становило 2,8% від загального 
обсягу використання палива по Україні. 

У структурі використаного палива найбільша частка припадала на вугілля 
кам’яне – 42,1%, газ природний – 40,6% та газойлі (паливо дизельне) – 9,9% (у 2014р. 
– відповідно 45,6%, 40,2% та 8,7%). 

Cпоживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 
нафти у 2015 році 

 2015 У % до 
2014 

Усього тис.т умов.палив 2519,3 83,2 
Вугілля кам'яне, тис.т 1328,4 73,0 
Газ природний, млн.м³ 880,8 83,9 
Бензин моторний, тис.т 33,7 85,1 
Газойлі (паливо дизельне), тис.т 172,7 94,6 
Дрова для опалення, тис.м³ щільн 72,4 98,2 
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої 
природної сировини, тис. т 34,2 91,1 

 
Розподіл енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 

напрямками споживання відбувався наступним чином: 77,7% загальних витрат палива 
припало на перетворення в інші види палива та енергії, 18,8% – кінцеве споживання, 
1,2% – неенергетичні потреби. Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні 
склали 2,3%.  

Основними споживачами енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 
нафти традиційно були промислові підприємства. Ними використано 2107,5 тис.т 
палива в умовному обчисленні, що на 18% менше, ніж у 2014р. Споживання 
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та 
організаціями сільського, лісового та рибного господарства зменшилося на 5,1% та 
склало 202,6 тис.т умов.палив. Підприємства транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності використали 75,5 тис.т умов.палив, що в порівнянні 
з 2014р. менше на 12,9%.  



Структура використання палива за видами економічної діяльності
(у % до попереднього року)
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У регіональній структурі використання паливних ресурсів найбільша частка 
припадала на Обухівський – 43,9%, Києво–Святошинський – 6,1%, Вишгородський – 
3,5% райони та міста Біла Церква – 12,9%, Обухів – 5,6%, Бровари – 3,2%. 

У 2015р. реалізовано населенню 1644,5 тис.т умов.палив, що на 20,2% менше 
порівняно з 2014р. Основна частка у структурі відпуску палива населенню припадала 
на газ природний (67,7%), бензин моторний (14,1%) та газойлі (паливо дизельне) 
(10,7%).  

Залишки палива на 1 січня 2016р. складали 249,9 тис.т палива в умовному 
вимірі, з них у споживачів – 249,6 тис.т умов.палив, у постачальників – 0,3 тис.т 
умов.палив. Порівняно з 1 січня 2015р. залишки палива збільшилися у 4,2 раза, або на 
190 тис.т умов.палив (у постачальників зменшилися – у 5,4 раза, або на 1,5 тис.т 
умов.палив, у споживачів збільшилися– у 4,3 раза, або на 191,5 тис.т умов.палив). 
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