
Середньомісячне споживання електричної енергії у 2018 році на одне домогосподарство

Шановний споживачу! 
Оприлюднюємо статистичні дані по споживанню електричної енергії для абонентів, що 

протягом минулого року користувалися послугами АТ "Харківобленерго" та ПАТ "Укрзалізниця" 
та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 довести до 
Вашого відома інформацію, а саме:

На  виконання  пункту  2  постанови  НКРЕКП  від  30.03.2017  №  464 «Про  щорічне 
забезпечення  споживачів  ключовою  інформацією  про  послуги  у  сферах  енергетики  та 
комунальних  послуг»  Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах 
енергетики та комунальних послуг, оприлюднює загальноукраїнську інформацію та статистичну 
інформацію європейських інституцій з  метою надання  споживачам ключової  інформації  про 
споживання  ними  енергоресурсів,  яка  має  бути  використана  постачальниками  електричної 
енергії, які здійснюють постачання електричної енергії побутовим споживачам.

У зв'язку з відокремленням функції з розподілу електричної енергії від функції постачання 
електричної енергії, що визначено положеннями Закону України “Про ринок електричної енергії” 
від 13.04.2017, постачальником універсальних послуг з 01.01.2019 є ПрАТ “Харківенергозбут”. 

Враховуючи вищезазначене розрахунок за використану електричну енергію 
між ПрАТ “Харківенергозбут” та споживачем здійснюється виключно з 01.01.2019.

Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство

Населення Населення з 
електроопаленням

Фізичні одиниці, кВт∙год
Середнє по Україні 164 975
Середнє по країнах ЄС* 304
Середнє по Польщі* 168
Середнє по Угорщині* 227
Середнє по Словаччині* 219
Середнє по Румунії* 140
Середнє по Молдові* н/д

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 20.03.2018.

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)

Україні Румунія** Польща** Словаччина** Чехія**
1,28 4,21 4,86 5,84 6,81

** за даними квартального звіту Єврокомісії про європейські ринки електричної енергії за IV квартал
Використано курс НБУ за IV квартал 2018 року – 1 євро = 32.42  грн.

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році

Виробництво електроенергії (генерація), 71%  Дистрибуція, 29%

http://www.nerc.gov.ua/?id=24517


Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 році,%
НАЕК

«Енергоатом»
ТЕС ГЕС ТЕЦ «Зелена»

енергія
Частка у загальному
обсязі виробництва

54,5% 29,5% 7,7% 6,4% 2,0%

Частка у загальній
вартості

27,0% 47,1% 4,9% 12,4% 8,7%

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин

Тривалість 
перерв, хв

Україна Країни ЄС
планові непланові планові непланові

455 696 160 102

Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні (SAIDI) та 
середньомісячного споживання на одне домогосподарство в розрізі ліцензіатів з 

розподілу електричної енергії у 2018 році.
№

Ліцензіати з розподілу
електричної енергії

SAIDI, тривалість
перерв в електропостачанні 

у 2018 році, хвилин

Середньомісячне споживання у
2018 році на одне

домогосподарство, кВт•год
Планові Непланові Населення Населення з

електроопаленням
1 АТ “Харківобленерго” 363 682 145 1 590

2 ПАТ “Укрзалізниця”*** 283 208 143 814

*** на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна 
ознайомитись на офіційному 
веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua. З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на 
веб-сайті підприємства: https://zbutenergo.kharkov.ua/
З повагою   ПрАТ “Харківенергозбут”.

http://www.nerc.gov.ua/

