
Постачання та використання енергії за 2018 рік 
  

 
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії 

 за 2018 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 102,0 169,5 224,7 472,9 
у тому числі     
теплові електростанції – – – – 
теплоелектроцентралі – – – – 
атомні електростанції – – – – 
вітрові електростанції – – – – 
сонячні електростанції 59,3 56,5 – – 
гідроелектростанції 39,5 112,2 – – 
теплогенеруючі 
установки, котельні – – 195,8 367,2 
інші енергогенеруючі 
установки 3,2 0,8 28,9 105,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 
економічної діяльності за 2018 рік¹ 

 

 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 460548,7 260451,1 547647,5 427139,8 
у тому числі  
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 5962,3 5962,3 9443,0 7596,5 
Промисловість 198773,9 183950,0 250031,0 237445,3 
добувна промисловість і  
розроблення кар’єрів – – 7122,1 7038,1 
переробна промисловість 197305,9 182560,0 195493,0 191432,0 
постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 1468,0 1390,0 9430,8 2588,6 
водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами – – 37985,1 36386,6 
Будівництво 296,1 – 2664,6 2578,5 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто–
транспортних засобів і 
мотоциклів 1199,4 1199,4 19377,8 16646,3 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 9551,7 906,5 96014,0 82137,7 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 3226,2 2646,5 8015,3 6297,9 
Інформація та 
телекомунікації 1373,0 831,0 8735,1 8417,5 
Фінансова та страхова 
діяльність  2462,4 – 2445,6 – 
Операції з нерухомим 
майном 4677,6 1582,8 30177,6 22737,1 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1343,7 479,4 1796,0 1640,5 
Діяльність у сфері адмі–
ністративного та допоміж–
ного обслуговування – – 1506,0 1439,4 
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 132350,4 29931,0 58137,4 20908,9 
Освіта 33182,7 6711,3 19700,1 4305,2 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 62015,4 23779,4 37268,5 13323,1 
Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 4133,9 2471,5 2335,5 1665,9 
Надання інших видів послуг – – – – 
 

  

¹Використання енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування 
обсягів відпущених населенню. 


