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Використання і запаси палива у Львівській області  
у 2018 році 

 

У 2018 році підприємства, установи та населення області використали        

1338,3 тис.т вугілля кам’яного; 316,2 тис.т газойлів; 109,6 тис.т бензину моторного; 

38,6 тис.т мазутів паливних важких; 44,6 тис.т пропану і бутану скраплених;          

1682,3 млн.м³ природного газу. Порівняно з 2017 роком зросло використання 

пропану і бутану скраплених на 10,8%; газойлів – на 4,8%. Водночас скоротилося 

споживання мазутів паливних важких на 21,4%; вугілля кам’яного – на 13,7%; бензину 

моторного – на 11,6%; газу природного – на 2,7%. 

Використання палива підприємствами, установами та населенням області 

 

2018 
У % до  

2017 

Грудень 

2018 

У % до 

листопада 

2018 

грудня 

2017 

Вугілля кам'яне, тис.т 1338,3 86,3 143,4 104,7 91,8 

Газ природний, млн.м³ 1682,3 97,3 228,7 139,0 100,4 

Бензин моторний, тис.т 109,6 88,4 8,1 92,9 87,5 

Газойлі (паливо дизельне), 

тис.т 316,2 104,8 24,3 87,5 101,5 

Пропан і бутан скраплені, 

тис.т 44,6 110,8 3,7 93,2 125,5 

Мазути паливні важкі, тис.т 38,6 78,6 – – – 

На 1 січня 2019 року на підприємствах та установах області у залишках 

нараховувалось 78,2 тис.т вугілля кам’яного; 35,1 тис.т нафти сирої, включаючи 

газовий конденсат; 8,8 тис.т газойлів; 5,9 тис.т бензину моторного; 2,9 тис.т мазутів 

паливних важких; 0,7 тис.т пропану і бутану скраплених. 

Порівняно з 1 грудня 2018 року скоротились запаси нафти сирої, включаючи 

газовий конденсат на 25,8%, вугілля кам’яного – на 15,6%; пропану і бутану 

скраплених – на 3,8%; бензину моторного – на 2,6%; газойлів – на 1,0%. Запаси мазутів 

паливних важких залишилися на рівні попереднього місяця. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


 

Запаси палива на підприємствах та установах області 

 
На 1 січня 

2019 

У % до  

1 грудня 

2018 

1 січня 

2018 

Вугілля кам’яне, тис.т 78,2 84,4 99,6 

Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т 35,1 74,2 84,2 

Бензин моторний, тис.т 5,9 97,4 97,9 

Газойлі (паливо дизельне), тис.т 8,8 99,0 115,1 

Пропан і бутан скраплені, тис.т 0,7 96,2 97,9 

Мазути паливні важкі, тис.т 2,9 100,0 233,5 

 
 
 
 
 
 
 



 

Методологія та визначення 

Обсяг запасів (залишки) – дані про обсяги наявних запасів палива станом на кінець звітного періоду. 
Значення запасів на початку та в кінці звітного періоду називаються відповідно величиною запасів на 
початок періоду та величиною запасів на кінець періоду. 

Використано – всього в натуральному вимірі – фактичні сумарні об'єми енергетичних матеріалів і 
продуктів перероблення нафти, витрачених за всіма напрямами споживання: в процесі 
перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою 
кінцевого споживання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи 
надійшли як давальницька сировина), а також об'єми втрат енергетичних матеріалів і продуктів 
перероблення нафти при транспортуванні, розподілі та зберіганні. 

Енергоресурси в умовному вимірі/умовне паливо – вираження кількостей палива та енергії в 
загальній енергетичній одиниці. У національній практиці в Україні як одиницю енергії застосовують 
тонну умовного палива (т у.п.), що відповідає тонні умовного палива за вугільним еквівалентом (ТВЕ). 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Використання 
та запаси палива", що охоплює юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які 
використовують та/або мають у запасах паливо.  

Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах 

Методологічні положення:  http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/250/250.pdf.  

 

Перегляд даних 

Інформація щодо статистики енергетики публікується щомісячно і є оперативною. Уточнення річних 
даних проводиться один раз на рік у червні наступного за звітним року.  

 

Географічне охоплення  

Усі регіони України без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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