
Кількість споживачів / 
Number of consumers

Обсяг поставленої 
електроенергії² /          

Volume of delivered 
electricity²

Середня ціна      
електроенергії, без ПДВ³ / 
Average price of electricity, 

without VAT³

Середня ціна       
електроенергії, з ПДВ³ / 

Average price of electricity, 
with VAT³

од / units тис.кВт∙год / thsn.kWh грн за 1 кВт∙год /            UAH 
per 1 kWh

грн за 1 кВт∙год /            
UAH per 1 kWh

Постачання електроенергії                
побутовим споживачам - усього 16988420 18528206.3 1.34 1.61

Electricity supply to household     
consumers - total

у тому числі з річним обсягом                  
постачання, кВт∙год:

including in bands with annual                 
consumption, kWh:

до 1 000 7980219 2117336.1 1.37 1.65 < 1 000
від 1 000 (включно) до 2 500 5376905 5602778.0 1.36 1.63 ≥ 1 000 < 2 500
від 2 500 (включно) до 5 000 2602795 5300410.4 1.35 1.63 ≥ 2 500 < 5 000
від 5 000 (включно) до 15 000 925992 4085848.5 1.30 1.56 ≥ 5 000 < 15 000
понад 15 000 (включно) 102509 1421833.3 1.25 1.50 ≥ 15 000
Постачання електроенергії                   
непобутовим споживачам - усього 524242 28906041.8 1.88 2.25

Electricity supply to non-household 
consumers - total

у тому числі з річним обсягом                    
постачання, тис.кВт∙год:

including in bands with annual                 
consumption, thsnd.kWh:

до 20 382244 1312557.9 2.41 2.89 < 20
від 20 (включно) до 500 123879 5377744.4 2.13 2.55 ≥ 20 < 500
від 500 (включно) до 2 000 12266 3257657.8 1.99 2.39 ≥ 500 < 2 000
від 2 000 (включно) до 20 000 5175 4911403.7 1.96 2.36 ≥ 2 000 < 20 000
від 20 000 (включно) до 70 000 478 3254507.6 1.84 2.21 ≥ 20 000 < 70 000
від 70 000 (включно) до 150 000 114 1375332.6 1.71 2.06 ≥ 70 000 < 150 000
понад 150 000 (включно) 86 9416837.8 1.62 1.94 ≥ 150 000

Джерело інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/

³Дані для побутових споживачів наведено з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл та торгової націнки; для непобутових споживачів − з урахуванням тарифів на 
транспортування та розподіл / ³Data for households are given including transmission and distribution costs and trade margin; for non-household consumers - including transmission and 
distribution costs

Ціни на електроенергію для споживачів у I півріччі 2021 року¹ / Electricity prices for consumers in the 1st half of 2021¹

¹Дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях / ¹Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and the part of temporarily occupied territories in the Donetsk and 
Luhansk regions
²Без урахування обсягів електроенергії, виробленої та спожитої на ТЕС або ТЕЦ / ²Data exclude volumes of electricity produced and consumed by electric power plants and CHP


