
Постачання та використання енергії за 2019 рік 
 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії 
за 2019 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 121,0 241,5 237,7 448,3 
у тому числі     
теплові електростанції – – – – 
теплоелектроцентралі – – – – 
атомні електростанції – – – – 
вітрові електростанції – – – – 
сонячні електростанції 73,6 79,2 – – 
гідроелектростанції 44,0 159,8 – – 
теплогенеруючі 
установки, котельні – – 206,8 352,6 
інші енергогенеруючі 
установки 3,4 2,5 30,9 95,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 
економічної діяльності за 2019 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 439353,9 222142,5 509134,2 374938,4 
у тому числі  
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 5747,9 4839,1 7705,7 6458,0 
Промисловість 187823,0 172306,8 236761,4 216233,6 
добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – 6685,3 6658,8 
переробна промисловість к к 183527,0 176246,0 
постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря к к 13044,9 1612,5 
водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами – – 33504,2 31716,3 
Будівництво к – 2721,3 1857,4 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 1236,5 1236,5 18795,7 15330,6 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10103,2 1985,9 91044,3 77346,6 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 2623,1 796,1 8795,0 7296,0 
Інформація та 
телекомунікації к к 7481,2 6326,4 
Фінансова та страхова 
діяльність к – 1235,7 – 
Операції з нерухомим 
майном 3061,1 668,7 26148,5 17973,1 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1169,8 к 1714,0 843,6 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування – – 1944,6 1934,5 
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 122067,4 5779,4 48636,5 7730,1 
Освіта 33404,5 3322,3 18014,8 2535,9 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 65688,1 27594,7 33830,3 9955,1 
Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 4574,2 2433,8 4305,2 3117,5 
Надання інших видів послуг – – – – 
 

  

¹ Без урахування обсягів відпущених населенню. 
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 


