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Використання палива підприємствами Київської області 
у 2016 році 

У 2016р. підприємствами і організаціями усіх видів економічної діяльності 
використано 4221,8 тис.т первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі  
(з урахуванням реалізації населенню), що на 1,4% більше порівняно з 2015р. та 
становило 3,7% від загального обсягу використання палива по Україні. 

У структурі використаного палива найбільша частка припадала на газ 
природний – 45,8%, вугілля – 25,9% та газойлі (паливо дизельне) – 9,5% (у 2015р. – 
відповідно 51,3%, 25,5%, 10,2%). 

Інформацію щодо структури витрат палива за напрямами використання у 2016р. 
наведено у таблиці. 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2016 році 
(відсотків) 

У тому числі 

 
Викорис-

тано1 

на перетво-
рення в інші 
види палива  

та енергію 

для неенер-
гетичних цілей 

кінцеве 
використання2 

втрати при 
розподілі, 

транспорту-
ванні та 

зберіганні 
Усього 100,0 47,3 1,1 49,9 1,7 
Вугілля 100,0 99,4 0,0 0,6 – 
Газ природний  100,0 29,8 – 66,6 3,6 
Бензин моторний2  100,0 – – 100,0 – 
Газойлі (паливо 
дизельне)2  100,0 0,0 – 100,0 – 
Мазути паливні важкі  100,0 99,6 – 0,4 – 
Пропан і бутан 
скраплені2  100,0 – – 100,0 – 
Дрова для опалення 100,0 26,0 – 74,0 –  
 

1 Включаючи втрати при перетворенні та в технологічних процесах. 
2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції. 

Інформацію щодо структури використання палива за окремими видами 
економічної діяльності у 2016р. наведено у таблиці. 
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Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2016 році 

Частка використання за окремими видами  
економічної діяльності, відсотків 

 
Викорис-

тано1 

сільське, 
лісове та  

рибне 
госпо-

дарство 

промис-
ловість 

будівництво 

транспорт, 
складське 
господар-

ство, 
поштова та 
кур’єрська 
діяльність 

підприєм-
ства та 

організації  
інших видів 
діяльності 

Усього, тис.т умовного 
палива 4221,8 6,3 49,8 1,0 2,0 3,1 
Вугілля, тис.т 1460,9 0,0 99,5 0,0 0,0 0,4 
Газ природний, млн.м3 1668,4 6,1 32,1 0,1 0,6 2,8 
Бензин моторний2, тис.т 161,2 5,4 3,8 0,9 1,7 8,0 
Газойлі (паливо дизельне)2, 
тис.т 277,7 29,0 9,1 3,2 15,6 8,0 
Мазути паливні важкі, тис.т 187,2 0,2 98,4 0,0 0,0 1,4 
Пропан і бутан скраплені2, 
тис.т 63,7 2,6 5,9 0,6 1,6 3,3 
Дрова для опалення, 
тис.м3 щільних 295,1 7,8 18,1 0,5 0,5 12,6 
 

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та 
комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через 
автозаправні станції.  
2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції. 

У регіональній структурі використання паливних ресурсів найбільша частка 
припадала на Києво–Святошинський – 34,1%, Обухівський – 26,4% райони та міста Біла 
Церква – 8,5%, Обухів – 5,2%. 
 
 
Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Методологія та визначення 

Використання та запаси палива на виробничі та комунально-побутові потреби визначають як суму 
даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергію, для 
неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також  їхніх  втрат при 
розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за 
власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина). 

Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в 
загальному обсязі всі види палива перераховують з натуральних значень в умовні за вугільним 
еквівалентом (7000 ккал/кг). 
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