
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 17075231 17114236.1 1.01 1.21

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 7282016 1483671.2 0.80 0.96 < 1 000
від 1 000 (включно) до 2 500 5736147 5431859.2 0.93 1.11 ≥ 1 000 < 2 500
від 2 500 (включно) до 5 000 3042872 5684453.6 1.09 1.31 ≥ 2 500 < 5 000
від 5 000 (включно) до 15 000 921881 3386437.9 1.09 1.30 ≥ 5 000 < 15 000
понад 15 000 (включно) 92315 1127814.1 1.06 1.27 ≥ 15 000
Постачання електроенергії                   
непобутовим споживачам - усього 504943 26354915.8 1.74 2.09

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 372502 1312564.3 1.97 2.37 < 20
від 20 (включно) до 500 123292 5619728.6 1.89 2.26 ≥ 20 < 500
від 500 (включно) до 2 000 7080 3564420.4 1.84 2.21 ≥ 500 < 2 000
від 2 000 (включно) до 20 000 1898 4726069.5 1.77 2.12 ≥ 2 000 < 20 000
від 20 000 (включно) до 70 000 114 1948341.9 1.64 1.96 ≥ 20 000 < 70 000
від 70 000 (включно) до 150 000 20 664577.7 1.48 1.77 ≥ 70 000 < 150 000
понад 150 000 (включно) 37 8519213.4 1.60 1.92 ≥ 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 II півріччі 2020 року¹ / Electricity prices for consumers in the 2nd half of 2020¹

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


