
Постачання та використання енергії 
 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії  
за 2020 рік 

 

 
Установлена 
електрична 
потужність,  
тис.кВт 

Відпуск 
електричної 
енергії, 

млн.кВт⋅год 

Установлен
а теплова 
потужність, 
Гкал/год 

Відпуск 
теплової 
енергії,  
тис.Гкал 

Усього 281,0 460,5 258,2 384,3 
у тому числі     
теплові електростанції – – – – 
теплоелектроцентралі – – – – 
атомні електростанції – – – – 
вітрові електростанції – – – – 
сонячні електростанції 236,4 266,6 – – 
гідроелектростанції к к – – 
теплогенеруючі установки, 
котельні – – 226,5 314,1 
інші енергогенеруючі 
установки к к 31,7 70,2 

 
  

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 
економічної діяльності в 2020 році1 

 

 Теплоенергія,  
Гкал 

Електроенергія,  
тис.кВт⋅год 

обсяг 
використа-
ної тепло-
енергії - 
усього 

витрати на 
виробництво 
продукції 

(виконання 
робіт) 

обсяг 
використа-
ної електро-
енергії - 
усього 

витрати на 
виробниц-
тво продук-
ції (вико-

нання робіт) 
Усього 377462,8 167493,6 443351,2 318639,4 
у тому числі     
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 5722,8 5050,8 6377,1 5207,9 
Промисловість 149652,5 135110,3 205163,2 178880,7 
Будівництво к – 2372,6 1537,8 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1715,9 1715,9 16059,7 13268,1 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 9611,9 1948,3 82526,4 70150,9 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1623,0 к 4905,8 2943,7 
Інформація та 
телекомунікації к к 6598,1 5158,0 
Фінансова та страхова 
діяльність к – 782,3 – 
Операції з нерухомим майном 3852,4 1122,2 26051,2 20600,9 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність к к 1144,4 448,7 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування – – 1060,9 1053,8 
Державне управління й 
оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 107706,3 1010,8 45504,6 7183,9 
Освіта 31580,2 4703,6 13323,1 2855,9 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 59054,0 13285,3 28799,2 7212,9 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 3764,8 к 2682,6 2136,2 

  
1 На виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств, установ, організацій без 
урахування обсягів відпущених населенню. 
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 


