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Використання енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення нафти 

 у 2015 році 
 

            Підприємствами та організаціями всіх видів економічної діяльності 
Дніпропетровської  області  у  2015р. використано 18,2 млн.т умов.палив 
енергетичних  матеріалів  та  продуктів  перероблення  нафти, що  на  14,3%  менше, 
ніж у попередньому році. 

       У загальному обсязі споживання палива переважали обсяги вугілля кам’яного 
(його частка скоротилась на 5,3 в.п.), коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного 
(збільшилась на 3,8 в.п.) і газу природного (знизилась на 1,2 в.п.).       

Використання окремих видів енергетичних матеріалів 
та продуктів перероблення нафти в області 

у 2015 році 
 

 Використано 

усього 
у % до загального 

підсумку 
у % до 2014 

    

Усього по області, тис.т умов.палив 18159,8  100,0 85,7 

у тому числі    

вугілля кам’яне, тис.т 8175,5 36,8 75,9 

газ природний, млн.м³ 2401,9 15,3 79,8 

кокс та напівкокс з 
вугілля кам’яного, тис.т 5449,6 29,2 98,3 

бензин моторний, тис.т 47,4 0,4 89,6 

газойлі (паливо дизельне), тис.т 400,1 3,2 94,2 

мазути паливні важкі, тис.т 43,1 0,3 387,0 

оливи та мастила нафтові; 
дистиляти нафтові важкі, тис.т 24,2 0,2 86,6 

коксовий газ, млн.м³ 1501,7 4,7 101,7 

доменний газ, млн.м³ 11216,3 9,0 98,1 
 

Проти 2014р. збільшились обсяги використання брикетів, котунів та подібних 
видів твердого палива з вугілля кам’яного і мазутів паливних важких (майже у 4 рази 
кожного  виду  палива),  бітумів  нафтових  (у 3,5 раза),  паливних  брикетів  та  гранул 
з   деревини   та   іншої природної сировини (у 2,7 раза), пропану  і  бутану  
скраплених (на 35,2%), дров для опалення (на 32,2%), інших видів первинного   
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палива (на 18,7%), разом з тим вугілля кам’яного витрачено менше на 24,1%, газу 
природного – на 20,2%.  

  Серед регіонів України область за обсягами використання енергетичних  
матеріалів  та  продуктів  перероблення нафти в умовному обчисленні (19,6% від 
загальних по Україні) посіла друге місце після Донеччини. 

 

Споживання вугілля кам’яного, газу природного, 
 палива дизельного окремими областями України  

у 2015 році 
 

 Вугілля кам’яне Газ природний Паливо дизельне 

тис.т  
у % до       
2014 

млн.м³ 
у % до       
2014 

тис.т 
у % до       
2014. 

Україна 44800,8 83,8 21050,7 85,9 3432,7 93,8 

   у тому числі        

   Дніпропетровська 8175,5 75,9 2401,9 79,8 400,1 94,2 

   Донецька¹ 14958,9 94,9 1522,9 77,7 167,9 113,7 

   Запорізька 4564,0 92,1 845,3 92,8 151,1 102,1 

   Харківська 940,0 32,4 1806,4 90,7 198,9 101,6 

   Полтавська 20,0 93,5 1827,3 89,1 265,6 82,0 

______________ 
¹ Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

У структурі використання палива за видами економічної діяльності основними 
споживачами паливних ресурсів були підприємства металургійного виробництва 
(66,2% від загальних витрат по області).  

 

Структура використання енергетичних матеріалів та продуктів  
перероблення нафти за видами економічної діяльності 

у 2014–2015 роках 
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У 2015р. за цільовим призначенням 9,6 млн.т умов.палив (52,8% загальних 

обсягів споживання по області) енергетичних матеріалів витрачено на перетворення  
в інші види палива та енергію, порівняно з 2014р. їх обсяги скоротились на 21,2%. 
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У структурі палива, спожитого енергетичним сектором підприємств на 
перетворення, 62,7%  припадало  на  вугілля  кам’яне, 17,5% – на кокс та напівкокс,     
13%  –  на газ природний. На виробництво коксу використано 5,2 млн.т вугілля 
кам’яного, що на 5,9% більше, ніж у попередньому році. 
            Обсяги   кінцевого   споживання  палива склали  7,7 млн.т умов.палив  (42,2%),  
з  них 3,4 млн.т умов.палив коксу та напівкоксу і 1,4 млн.т умов.палив газу 
природного. На виробництво промислової продукції спожито 7,1 млн.т умов.палив 
енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, з яких 47,3% становила 
частка коксу та напівкоксу, 19% – природного газу та 18,4% – доменного газу. Обсяги 
витрат газу природного порівняно з 2014р. скоротились на 20,1%, проте, обсяги коксу 
та напівкоксу зросли на 2,3%, доменного газу – на 1,3%.  
            На неенергетичні потреби витрачено 485,1 тис.т умов.палив (2,7%), у т.ч.                
261,8 тис.т коксу та напівкоксу, 112,6 млн.м³ газу природного та 50,9 тис.т вугілля 
кам’яного.  
            За територіальною ознакою основними споживачами енергетичних  матеріалів 
і  продуктів  перероблення  нафти  були  підприємства   трьох   міст: Кривого Рогу    
(8,6 млн.т умов.палив, або 47,4% загальних обсягів споживання по області),      
Дніпродзержинська      (4 млн.т умов.палив,      або    22%)       і      Дніпропетровська 
(3,3 млн.т умов.палив, або 18,1%), що обумовлено їх  промисловою  інфраструктурою. 
Слід  відмітити,  що питома  вага використання  коксу  та  напівкоксу  підприємствами  
та  організаціями  м.Кривого  Рогу становила 61,5% загальних обсягів його споживання 
по області, газу природного – 49,4%, вугілля кам’яного – 33,8%.   
            У  2015р.  населенню  (включаючи  працівників  підприємств)  реалізовано 
1281,4 тис.т умов.палив, у т.ч.  газу  природного – 1044 млн.м³,  вугілля кам’яного – 
63,5 тис.т, дров для опалення – 57 тис.м³ щілн.  Порівняно з попереднім роком обсяги 
реалізації газу природного зменшились на 20,9%, вугілля кам’яного – на 3,3%, дров 
для опалення, навпаки, збільшились на 13,4%. Крім того, через автозаправні станції та 
автомобільні газонаповнювальні компресорні станції населенню продано 172,6 тис.т 
бензину моторного (на 24,9% менше)  та  66,4  тис.т  палива  дизельного  (на 40,3%  
менше),  38,7 тис.т пропану і бутану скрапленого (газу скрапленого для автомобілів) 
(на 19,8% більше).    
            На 1 січня 2016р. в області у залишках нараховувалось 949,6 тис.т умов.палив 
енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти. Основна їх частка (96,2%, 
або 913,8 тис.т умов.палив) зосереджувалась у споживачів, решта – у постачальників. 
Порівняно   з   відповідною   датою   2015р.  запаси  палива  збільшились  на 45,7% 
(або  на  298,1 тис.т умов.палив), з них у споживачів та у постачальників на 46,4% та  
на 31,6% відповідно.  
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