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До Дня енергетика 
 

 22 грудня своє професійне свято відзначають енергетики. День 

енергетика в Україні святкують у найбільш короткий світловий день року, що 

можна вважати досить символічним, зважаючи на роль працівників сфери 

енергопостачання в сучасному суспільстві. Робота енергетиків полягає в 

забезпеченні одного з найважливіших благ цивілізації — тепла і світла. 

 В м.Києві середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на 

підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, у 2013р. становила 18,4 тис. осіб, або 1,5% загальної кількості штатних 

працівників, зайнятих у економіці. Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного штатного працівника за цим видом економічної діяльності, у 

2013р. зросла порівняно з минулим роком на 9,5% та була майже на третину (на 

30,9%) більшою за середній показник у економіці м.Києва і становила 6552 грн. 

 У 2013р. підприємствами та організаціями з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря м.Києва освоєно 6817,8 млн.грн. 

капітальних інвестицій, що становить 42,0% від обсягів капітальних інвестицій, 

освоєних промисловими підприємствами та 9,7% від загального обсягу 

капітальних інвестицій, використаних в цілому підприємствами м.Києва. 

 Порівняно з 2012р. обсяг капітальних інвестицій, освоєних 

підприємствами та організаціями з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря збільшився на 19,1%. 

 Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) 

спрямовано в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 88,7%, у 

машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 10,1%. У нематеріальні 

активи вкладено 0,7% загального обсягу капітальних інвестицій. 

 Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,0% обсягу капітальних 

інвестицій, використаних підприємствами та організаціями з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Частка запозичених 

коштів за рахунок кредитів банків та інших позик у загальному обсязі 

капітальних інвестицій становила 22,8%. 

 У 2013р. підприємства і організації м.Києва використали на виробничо-

експлуатаційні та комунально-побутові потреби котельно-пічного палива − 

4699,3 тис.т у.п., теплоенергії − 6403,8 тис.Гкал, електроенергії−  

4193,7 млн.кВт·год. 

 Порівняно з 2012р. споживання паливно-енергетичних ресурсів у м.Києві 

зменшилося на 4,3%, у тому числі котельно-пічного палива – на 6,0%, 

теплоенергії – на 3,1%, а електроенергії збільшилось – на 1,1%. 

 У структурі використаних енергетичних ресурсів у 2013р. на котельно-

пічне паливо припадало 65,6%, на теплоенергію – 15,4%, на електроенергію – 

19,0%. 



 Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 

на сучасному етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально - 

економічного розвитку України і одним з пріоритетних у  

м. Києві.  

 Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у 

суспільному виробництві України здійснюється з метою раціонального 

використання та економії паливно-енергетичних ресурсів. 

 У м.Києві спостерігалось збільшення фактичних питомих витрат палива 

та енергії за 2013р. порівняно з фактичними витратами попереднього року. 

 В той же час, протягом 2013р. у переважної більшості підприємств та 

організацій м.Києва спостерігалось зниження питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів при виробництві продукції та проведенні робіт. 

Підприємства, які допустили зростання питомих витрат енергоресурсів, 

збільшили загальні фактичні витрати палива та енергії на 182,2 тис.т в 

умовному вимірі (котельно-пічного палива − на 69,9 тис.т у.п., теплоенергії − 

на 316,8 тис.Гкал, електроенергії − на 177,8 млн.кВт.·год). 
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