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Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів
у 2011 році
Підприємствами і організаціями області у 2011р. використано 301,3 тис.т паливно-енергетичних
ресурсів (у перерахунку в умовне паливо), що на 1,1% (або на 3,2 тис.т умов. палива) більше показника
2010р. У 2011р. спостерігається зменшення фактичних питомих витрат палива та теплоенергії порівняно з
фактичними витратами попереднього року.
Зниження (збільшення) фактичних питомих витрат палива, теплоенергії та
електроенергії за звітний період порівняно з витратами на всю вироблену
продукцію у звітному періоді, розрахованими за фактичними питомими
витратами відповідного періоду попереднього року
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Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами області
на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби
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Загалом на Закарпатську область припадає лише 0,1% від витраченого об’єму котельнопічного палива по країні, 0,6% – від обсягів теплоенергії та 0,6% – від обсягів електроенергії.

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
підприємствами та організаціями Західного регіону України у 2011 році
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У 2011р. в області на виробництво продукції, робіт і послуг було використано 73,7 тис.т умов. палива
газу природного (54,7%), 18,9 тис.т умов. палива дров для опалення (14,0%), 14,4 тис.т умов. палива
кам'яного вугілля (10,7%), 14,2 тис.т умов. палива інших видів твердого палива (10,5%), 1,3 тис.т умов.
палива мазутів топкових важких (1,0%), 0,8 тис.т умов. палива дизельного палива (газойлів) (0,6%), 0,7 тис.т
умов. палива бурого вугілля (лігніту) (0,5%). Суб'єктами господарювання області було витрачено як сировини
262 т умов. палива дров для опалення (43,1%), 196 т умов. палива інших важких нафтопродуктів (32,2%),
93 т умов. палива дизельного палива (газойлів) (15,3%), 44 т умов. палива мазутів топкових важких (7,2%) та
13 т умов. палива газу природного (2,2%).
Основними споживачами котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії за видами
економічної діяльності в області є підприємства переробної промисловості – відповідно 31,9%, 40,3% і
30,9% загального обсягу використаних паливно-енергетичних ресурсів; виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води – відповідно 9,7%, 0,2% і 9,1%; діяльність транспорту та зв’язку – відповідно
7,2%, 6,2% і 20,5%; державного управління – відповідно 24,3%, 28,7% і 9,0%.
На Закарпатті у минулому році було використано 31044 т умов. палива вторинних горючих
ресурсів, з них 21049 т умов. палива було використано на підприємствах, 4349 т умов. палива було
відпущено на сторону, а втрати склали 5646 т умов. палива вторинних горючих ресурсів. В області у
2011р. на 2 установках (котлах-утилізаторах) було використано 50817 Гкал вторинних теплових ресурсів.
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