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Постачання та використання енергії
у Дніпропетровській області у 2019 році¹
У 2019р. загальний обсяг відпуску електроенергії за всіма джерелами постачання
становив 4,1 млрд.кВтгод, теплоенергії – 11,1 млн.Гкал.
Установлена електрична потужність за усіма видами
енергогенеруючих
установок на початок 2019р. складала 4060,6 тис.кВт, установлена теплова
потужність – 20,1 тис.Гкал/год.
У структурі джерел постачання електроенергії за видами генеруючих установок
найбільша частка належить тепловим електростанціям; теплоенергії –
теплогенеруючим станціям або установкам, котельням.
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к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Підприємствами та організаціями області протягом 2019р. на виробничоексплуатаційні та господарсько-побутові потреби використано 22,8 млрд.кВтгод
електроенергії та 11,1 млн.Гкал теплоенергії, що відповідно на 2,6% та 3,8% менше,
ніж торік.

У структурі використання електроенергії левову частку (91,1% від загальних
обсягів) становили витрати на виробництво продукції (виконання робіт), на
господарсько-побутові потреби підприємств припадало 5,6%, на власні потреби
енергогенеруючих підприємств (установок) – 3%, витрати в системах охолодження –
0,3%. Втрати в електромережах енергосистем у 2019р. дорівнювали 34 млн.кВтгод.
Водночас у структурі використання теплоенергії 51,5% усіх витрат припадало на
виробництво продукції та виконання робіт, 41,2% – на власні потреби
енергогенеруючих підприємств (установок), 7,3% – на господарсько-побутові потреби.
Крім того, втрати в тепломережах енергосистем склали 331,7 тис.Гкал.
Підприємства промисловості традиційно залишаються основними споживачами
енергетичних ресурсів – відповідно 91% та 91,4% у загальних обсягах використання
електроенергії та теплоенергії. Зокрема підприємствами переробної промисловості
використано 12615,5 млн.кВтгод (55,2% від загальних витрат електроенергії) та
8963,4 тис.Гкал теплоенергії (81,1% від загального обсягу використаної теплоенергії),
підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів – відповідно
7096,2 млн.кВтгод (31,1%) та 660,3 тис.Гкал (6%).
Найбільшими кінцевими споживачами електроенергії у 2019р. були
підприємства міст Кривого Рогу (45,8% у загальному обсязі використання), Нікополя та
Дніпра (16,8% та 16,7% відповідно). Основну частину теплоенергії використали
підприємства міст Кривого Рогу (49,1%) та Кам’янського (21,9%).
Серед регіонів України область посіла перше місце за обсягами використання
електроенергії (25,7% від загальних обсягів витрат по країні) та теплоенергії (19,1%).
Інформацію щодо витрат енергії за основними видами економічної діяльності
наведено у додатку.
Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Методологія та визначення
Показники з постачання та відпуску енергії уміщують інформацію щодо установленої потужності та
обсягів відпуску електро- та теплоенергії за усіма видами
енергогенеруючих потужностей
(тепловими електростанціями, призначеними для виробництва електроенергії (ТЕС),
теплоелектроцентралями (тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва
електричної та теплової енергії – ТЕЦ), атомними електростанціями (АЕС), вітровими
електростанціями, сонячними електростанціями, гідроелектростанціями, гідроакумулюючими
електростанціями, котельними установками, утилізаційними установками, електрокотлами,
теплонасосними та іншими енергогенеруючими установками).
Установлена електрична та теплова потужності джерел постачання енергії відображається станом на
31 грудня звітного року.
Показники щодо використання енергії уміщують дані про загальний обсяг використання
електроенергії (активної енергії), теплоенергії (пари і гарячої води) за усіма джерелами надходження
(як від власного виробництва, так і від зовнішніх надходжень) на виробничо-експлуатаційні та
господарсько-побутові потреби підприємств без урахування обсягів, відпущених населенню.
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/250/250.pdf
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Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності
у 2019 році¹
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Використання енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування обсягів
відпущених населенню.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення
виконання
вимог
Закону України “Про
державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням
даних.
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