
Показник «Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період, на душу населення регіону, тонн нафтового еквіваленту» 
 

Джерелом інформації для розрахунку показника «Обсяги паливно-

енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період, на душу 

населення регіону, тонн нафтового еквіваленту» є офіційні дані Держстату 

України щодо споживання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти в регіонах, а також наявного населення в регіонах. 

 Показник «Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні 

за звітний період, на душу населення регіону, тонн нафтового еквіваленту» 

розраховується на підставі даних, що містяться в розділі 4 «Кінцеве 

споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» 

форми державного статистичного спостереження № 4-мтп (річна) «Звіт про 

залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти», затвердженої наказом Держстату України  від 05.09.2013р. №  268 (зі 

змінами) (http://www.ukrstat.gov.ua - Публікації – Економічна діяльність – 

Енергетика – Статистичний бюлетень "Використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти"), а також даних про наявне 

населення в регіонах на початок звітного року (http://www.ukrstat.gov.ua – 

Публікації – Демографічна та соціальна статистика – Населення та міграція – 

«Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України»  – Розділ 

«Чисельність наявного населення за регіонами»). 

Показник розраховується в 3 етапи. 

  

І-й етап 

 Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний 

період, дорівнюють сумі значень графи 2 «Кінцеве споживання» та 9 

«Реалізовано населенню (включаючи працівників підприємств)» розділу 4 

«Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти» форми № 4-мтп (річна). На першому етапі обсяги розраховуються в 

тоннах умовного палива. 

 

Графа 2 «Кінцеве споживання» включає використання енергоносіїв у 

всіх секторах економіки для кінцевого споживання, тобто для виробництва 

всіх видів неенергетичної продукції, роботи транспорту та надання послуг. 

Тут наводяться дані про споживання палива й енергії в промисловості, на 

транспорті та в інших секторах, які не відносяться до сектору перетворення 

або трансформації. Кінцеве споживання палива включає його використання 

для нагрівання та для неенергетичних потреб кінцевих споживачів. При 

цьому енергетичні продукти вважаються спожитими, а не перетвореними в 

інші види енергії. Паливо, використане для виробництва електроенергії, а 

також тепла на продаж, так само як і кількість виробленої енергії, не 

включаються до загального обсягу кінцевого споживання, а враховуються в 

процесі перетворення. 

Графа 9 "Реалізовано населенню (включаючи працівників 

підприємств)"  розділу 4 «Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти» не містить даних про обсяги роздрібного 
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продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, 

палива моторного сумішевого з вмістом біоетанолу або етил-третбутилового 

ефіру або їх сумішей від 5% до 30%,  газойлів (палива дизельного),  пропану і 

бутану скраплених, так як ці показники містить звіт "Про продаж світлих 

нафтопродуктів" за формою № 1-торг (нафтопродукти). 

 

ІІ-й етап 

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний 

період, що визначені в тоннах умовного палива, перераховуються в тонни 

нафтового еквіваленту. Для такого перерахунку отримане значення (сума 

значень графи 2 «Кінцеве споживання» та 9 «Реалізовано населенню 

(включаючи працівників підприємств)» розділу 4 «Кінцеве споживання 

енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» форми 4 МТП-

річна) множиться на коефіцієнт 0,7. 

 

ІІІ-й етап 

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний 

період, в тоннах нафтового еквіваленту (що розраховані в ІІ етапі) діляться 

на чисельність наявного населення регіону на початок звітного року, осіб 

(дані Держстату). 
  

 


