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Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів
Закарпатської області у 2015 році
Підприємства, установи та організації Закарпатської області у 2015р. використали
237,4 тис.т паливно-енергетичних ресурсів у перерахунку на умовне паливо, зокрема палива
– 109,3 тис.т умов. палива, теплоенергії – 466,4 тис.Гкал, електроенергії – 499,0 млн.кВт∙год.
Порівняно з 2014р. використання паливно-енергетичних ресурсів в області загалом
збільшилось на 0,2% (або на 0,5 тис.т умов. палива), у тому числі використання палива
збільшилось на 2,3%, а використання теплоенергії та електроенергії зменшилось на 2,6% та
0,3% відповідно.
У структурі використаних енергетичних ресурсів 46,1% припало на паливо, 28,1% – на
теплоенергію, 25,8% – на електроенергію.
Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами Закарпатської області на
виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби
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В області у 2015р. спостерігалося збільшення фактичних питомих витрат палива та
теплоенергії порівняно з фактичними питомими витратами 2014р.

Зменшення (збільшення) фактичних питомих витрат палива, теплоенергії та електроенергії
за звітний період порівняно з фактичними питомими витратами попереднього року
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Загалом на Закарпатську область припадає лише 0,2% від витрачених обсягів палива
по країні, 0,9% – від обсягів теплоенергії та 0,7% – від обсягів електроенергії.
Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
підприємствами та організаціями Західного регіону України у 2015 році
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У 2015р. в області на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг було
використано 38,1 тис.т умов. палива газу природного (39,0%), 18,3 тис.т умов. палива дров
для опалення (18,8%), 17,8 тис.т умов. палива інших видів твердого палива (18,3%), 8,8 тис.т
умов. палива вугілля кам’яного (9,0%), 1,0 тис.т умов. палива мазутів важких паливних (1,0%),
0,4 тис.т умов. палива газойлів (палива дизельного) (0,4%), 0,4 тис.т умов. палива вугілля
бурого (0,4%). Суб’єктами господарювання області було витрачено як сировини і на
непаливні потреби 679 т умов. палива дров для опалення (63,5%), 364 т умов. палива інших
видів твердого палива (34,0%), 19 т умов. палива газойлів (палива дизельного) (1,8%) та 8 т
умов. палива газу природного (0,7%).
Основними споживачами палива за видами економічної діяльності в області є
підприємства переробної промисловості – 41,5% загального обсягу використаних паливноенергетичних ресурсів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального
страхування – 25,2%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 11,6%, освіти –
6,0% та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%.
Теплоенергію найбільше використовували підприємства переробної промисловості (40,9%),
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (28,3%), охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги (14,4%), освіти (7,4%) та транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,8%). Найбільше використання
електроенергії у краї було на підприємствах переробної промисловості (33,1%), транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (19,5%), державного управління
й оборони; обов’язкового соціального страхування (10,7%), водопостачання; каналізації,
поводження з відходами (7,6%) та охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6,7%).

На Закарпатті у 2015р. було використано 49440 т умов. палива вторинних горючих
ресурсів, з них 34571 т умов. палива було використано на підприємствах, 6721 т умов. палива
було відпущено на сторону, а втрати склали 8148 т умов. палива вторинних горючих ресурсів.
В області у 2015р. діяло 13 установок, які використовували вторинні теплові ресурси: на 11
установках (котлах-утилізаторах) було використано 91003 Гкал вторинних теплових ресурсів,
а на 2 інших установках з виробництва тепла – 2135 Гкал вторинних теплових ресурсів.
Підприємствами та організаціями м.Мукачево за 2015р. було використано 19,8%
енергоресурсів області, м.Ужгород – 17,0%, Перечинського району – 12,9%, Рахівського
району – 6,8%, Великоберезнянського району – 5,1% та Ужгородського району – 5,1%.
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