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Використання палива в Запорізькій області  
в 2016 році 

 
Підприємствами та організаціями всіх видів економічної діяльності з 

урахуванням обсягів реалізації населенню в 2016р. використано 9095,8 тис.т палива в 
умовному вимірі. Порівняно з 2015р. загальні обсяги використання всіх видів 
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти зменшилися на 3,8%. 

Кількість спожитих паливних ресурсів підприємствами області становила 7,9% 
загальних витрат по Україні. За обсягами використання область займала третє місце 
після Донецької та Дніпропетровської областей. 

У структурі всього використаного палива на вугілля кам’яне припадало 35,2%, 
на кокс та напівкокс з вугілля кам’яного; кокс газовий – 28,4%, газ природний – 15,7%, 
газойлі (паливо дизельне) – 3,3%, бензин моторний – 1,9%. Решту складали інші види 
палива. Порівняно з 2015р. питома вага споживання вугілля скоротилась на 3,5 в.п. 

Найбільшу питому вагу в структурі використання палива за видами економічної 
діяльності займали підприємства переробної промисловості і підприємства з 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які у 2016р. 
використали 5729,8 тис.т умов.палив та 2291,2 тис.т умов.палив відповідно. 

 
Структура використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти 
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Проти 2015р. зменшення обсягів використання енергетичних матеріалів і 
продуктів перероблення нафти відбулось на підприємствах з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 284,6 тис.т умов.палив             
(на 11,0%), переробної промисловості – на 243,4 тис.т умов.палив (на 4,1%),                       
з водопостачання, каналізації та поводження з відходами – на 1,1 тис.т умов.палив    
(на 17,0%), на підприємствах добувної промисловості – на 0,9 тис.т умов.палив              
(на 8,0%). Водночас спостерігалось збільшення на підприємствах сільського, лісового 
та рибного господарства на 13,0 тис.т умов.палив (на 12,7%), транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 9,3 тис.т умов.палив (на 8,8%), 
будівництва – на 4,0 тис.т умов.палив (на 51,3%). 
 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності  
в 2016 році 

 

 
Викорис-

тано1 

Частка використання за окремими видами економічної 
діяльності, % 

сільське, 
лісове та 

рибне 
госпо-

дарство 

промис-
ловість 

будівни-
цтво 

транспорт, 
складське 

господарство, 
поштова та 
кур’єрська 
діяльність 

підпри-
ємства та 

організації 
інших 
видів 

діяльності 

Усього, млн.т умов.палив 9,1 1,3 93,7 0,1 1,3 3,6 

Вугілля, млн.,т 4,3 0,0 99,5 – 0,0 0,5 

Газ природний, млрд. м3 1,2 0,2 63,7 – 0,7 35,4 

Бензин моторний,2 тис. т 114,9 6,0 7,3 0,7 2,2 83,8 

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т 204,8 33,1 14,4 1,2 25,3 26,0 

Мазути паливні важкі, тис.т 8,1 – 98,2 – 0,1 1,7 

Гас, тис.т 0,1 0,2 72,9 0,5 24,8 1,6 

Пропан і бутан скраплені2,  тис.т 41,8 2,2 5,9 0,3 1,5 90,1 

Оливи та мастила нафтові; 
дистиляти нафтові важкі, тис.т 93,4 1,2 96,6 0,0 1,1 1,1 

Кокс та напівкокс з вугілля 
кам’яного, кокс газовий тис. т 2658,3 – 100,0 – – – 

Бітум нафтовий (уключаючи 
сланцевий), тис.т 18,4 – 40,0 26,5 33,5 – 

Дрова для опалення,  
тис.м3 щільних 23,8 4,9 17,5 – 1,6 76,0 

Паливні брикети та гранули  
з деревини та іншої природної 
сировини, тис.т 59,0 1,0 91,7 0,0 0,4 6,9 

______________ 
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 структурі за напрямками використання на перетворення в інші види палива і 

енергії спожито 47,0% обсягів паливних ресурсів області з урахуванням реалізації 
населенню (4276,2 тис.т умов.палив). Порівняно з 2015р. частка паливних витрат 
цього напрямку зменшилась на 1,0 в.п. Основним джерелом для виробництва енергії 
та нових видів палива залишались вугілля кам’яне, кокс та напівкокс з вугілля 
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кам’яного; кокс газовий, газ природний. Із загальної кількості дров з метою 
перетворення в інші види палива та енергії було використано 31,3%, брикетів та 
гранул з деревини та іншої природної сировини – 27,0%. Порівняно з 2015р. питома 
вага цих видів збільшилась на 13,6 в.п. та на 5,6 в.п. відповідно. 
 

Структура витрат палива за напрямками використання 
в 2016 році 

(відсотків) 

 Використано1 

У тому числі 

на перетво-
рення в інші 
види палива  

та енергію 

для неенер-
гетичних  

цілей 

кінцеве 
викорис-

тання2 

втрати при 
розподілі, 

транспорту-
ванні та 

зберіганні 

Усього 100,0 47,0 6,3 46,7 0,0 

Вугілля  100,0 85,9 2,2 11,9 0,0 

Кокс та напівкокс з вугілля 
кам’яного, кокс газовий 100,0 27,5 6,3 66,2 – 

Газ природний 100,0 41,0 0,1 58,9 – 

Бензин моторний3 100,0 0,0 – 100,0 0,0 

Газойлі (паливо дизельне)3 100,0 0,2 0,1 99,7 0,0 

Мазути паливні важкі 100,0 76,6 12,5 10,9 – 

Гас 100,0 – 39,5 60,5 – 

Пропан і бутан скраплені3 100,0 0,0 – 99,9 0,1 

Оливи та мастила нафтові; 
дистиляти нафтові важкі 100,0 – 100,0 0,0 0,0 

Бітум нафтовий (уключаючи 
сланцевий), тис.т 100.0 – 100.0 – – 

Дрова для опалення 100,0 31,3 – 68,7 – 

Паливні брикети та гранули з 
деревини та іншої природної 
сировини 100,0 27,0 63,0 10,0 – 

_______________ 
1 Включаючи втрати при перетворенні та в технологічних процесах. 
2 З урахуванням витрат на власне споживання енергетичним сектором та реалізації палива населенню 
3 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції. 

 
Витрати палива на кінцеве споживання становили 46,7% від загального обсягу 

використання. У структурі витрат палива, витраченого на цей напрямок, значна частка 
припадала на кокс та напівкокс з вугілля кам’яного; кокс газовий (40,4%), газ 
природний(19,0%), вугілля кам’яне (8,9%), газойлі (паливо дизельне) (7,0%), бензин 
моторний (4,0%). 

Витрати на неенергетичні цілі становили 577,1 тис.т умов.палив (6,3% загальних 
обсягів споживання). У їх структурі переважали кокс та напівкокс з вугілля кам’яного; 
кокс газовий (28,4%)  а також  оливи та мастила нафтові, дистиляти нафтові важкі 
(22,2%). 

За територіальною ознакою найбільша частка спожитого палива припадала на 
підприємства міст Запоріжжя (6107,0 тис.т.умов.палив, або 73,1% загального 
використання) та Енергодара (1804,8 тис.т.умов.палив, або 21,6%), що зумовлено їх 
промисловою інфраструктурою. 

Дані щодо обсягів споживання енергетичних матеріалів і продуктів 
перероблення нафти по містах та районах наведено в додатку. 
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі: Енергетика 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2017 

http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6001&Itemid=100065#2.2.5.
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Додаток 
Споживання палива по містах та районах  

у 2016 році 

(т умов.палив) 

 
Усього 

використано1 

У т.ч. за напрямками споживання 

перетворення в 
інші види  

палива та енергії 

для 
неенергетичних 

цілей 

кінцеве 
споживання1 

Усього 8359820,4 4276205,8 577092,1 3348551,3 

м.Запоріжжя 6106999,9 2321941,3 498416,4 3135015,6 

м.Бердянськ 105526,0 33721,6 62104,8 9699,6 

м.Енергодар 1804832,6 1796634,3 590,6 5486,5 

м.Мелітополь 81759,3 44467,0 3302,3 29785,9 

м.Токмак 8014,3 6517,6 63,5 1433,1 

райони     

Бердянський  9122,8 999,0 782,9 7340,1 

Більмацький 8664,0 1170,2 587,6 6906,1 

Василівський  23694,0 14609,0 597,4 8487,4 

Великобілозерський  3127,2 698,6 16,9 2411,7 

Веселівський  6126,2 307,8 89,7 5728,3 

Вільнянський  23455,0 7358,8 4329,8 11761,2 

Гуляйпільський  9833,3 2119,0 122,3 7580,6 

Запорізький 16120,9 4121,9 2226,7 9772,4 

К-Дніпровський  7922,1 1706,9 60,4 6154,7 

Мелітопольський 11344,7 905,6 1668,7 8770,4 

Михайлівський  7171,9 1054,9 110,0 6006,3 

Новомиколаївський 6573,2 1521,3 43,4 5008,5 

Оріхівський 11958,1 2605,4 155,1 9197,6 

Пологівський  63149,7 25415,6 1186,1 36548,0 

Приазовський  10227,5 1638,3 167,2 8422,0 

Приморський  8857,4 1801,8 108,0 6947,6 

Розівський  3390,0 692,8 38,2 2659,0 

Токмацький  7253,0 1228,3 94,5 5929,8 

Чернігівський  6755,9 511,5 82,6 6161,8 

Якимівський  7941,4 2457,3 147,0 5337,1 
______________ 
1 Без урахуванням обсягів палива, реалізованих населенню. 


