
Постачання та використання енергії у 2017 році 
  

 
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії 

 за 2017 рік 
 

 

Установлена 
електрична 
потужність, 
тис.кВт 

Обсяг відпуску 
електричної 

енергії, 
млн.кВт⋅год 

Установлена 
теплова 

потужність, 
Гкал/год 

Обсяг 
відпуску 
теплової 
енергії, 
тис.Гкал 

     
Усього 86,5 234,1 86 509,6 
у тому числі     
теплові електростанції – – – – 
теплоелектроцентралі – – – – 
атомні електростанції – – – – 
вітрові електростанції – – – – 
сонячні електростанції 40,9 98,7 – – 
гідроелектростанції 42,7 134,4 – – 
теплогенеруючі 
установки, котельні – – 69 417,1 
інші енергогенеруючі 
установки 2,9 1,0 17 92,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 
економічної діяльності в 2017 році¹ 

 
 Теплоенергія, 

Гкал 
Електроенергія, 
тис. кВт.год 

обсяг 
використання 
теплоенергії–

усього 

витрати на 
виробництво 
продукції 

(виконання 
робіт) 

обсяг 
використання 
електроенергії–

усього 

витрати на 
виробництво 
продукції 

(виконання 
робіт) 

Усього 498820 471070 542439 519526 
у тому числі  
сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 5651 5651 9552 8470 
промисловість 209141 194119 238822 234095 
добувна промисловість і  
розроблення кар’єрів – – 6754 6613 
переробна промисловість 207656 192634 192544 188840 
постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 1485 1485 2577 1717 
водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами – – 36947 36925 
будівництво 298 298 2837 2769 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто–
транспортних засобів і 
мотоциклів 6642 6642 19026 18675 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10118 7682 98031 88534 
тимчасове розміщування й 
організація харчування 3778 3778 7933 7103 
інформація та 
телекомунікації 1677 1677 14950 14950 
фінансова та страхова 
діяльність  711 711 1548 1548 
операції з нерухомим 
майном 4473 4473 28803 27110 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 1109 1109 1318 1276 
діяльність у сфері адмі–
ністративного та допоміж–
ного обслуговування 251 251 1816 1809 
державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 153402 143821 59481 56067 
освіта 34780 34780 18304 17858 
охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 62819 62108 36575 35819 
мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 3917 3917 2411 2411 
надання інших видів послуг 53 53 1032 1032 
 

  

¹Без урахування обсягів відпущених населенню. 


