
Cередньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство складає: 
 Населення Населення з електроопаленням 

фізичні одиниці, кВт·год 

Середнє по споживачах 197 542 

Середнє по області 197 542 

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 І півріччя 2018 року. 

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

Україна Румунія Польща Словаччина Чехія 

1,28 4,21 4,86 5,84 6,81 

Використано курс Національного банку України за І півріччя 2018 року: 1 євро =32,42 грн. 

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році 

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

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 р., % 
 

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% 

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж ПрАТ «Київобленерго» виключно за 

рахунок амортизації становить близько 50 років. 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин 
ОСР, що працюють на території Київської області Україна Країни ЄС 

 планові непланові планові непланові планові непланові 

ПрАТ «Київобленерго» 597 472 455 696 160 102 

ПрАТ «Київські електромережі» 76 162     

ПАТ «Чернігівобленерго» 591 346     

ПАТ «Укрзалізниця» 283 208     

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна 

ознайомитися на офіційному веб-сайті НКРЕКП:  www.nerc.gov.ua . 

Із додатковою інформацією Ви можете ознайомитися на веб-сайтах: ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

www.koec.com.ua ; ПрАТ «Київобленерго» www.koe.vsei.ua ; ПрАТ «Київські електромережі» 

www.dtek-kem.com.ua ; ПАТ «Укрзалізниця» www.uz.gov.ua ; ПАТ «Чернігівобленерго» 

www.chernigivoblenergo.com.ua . 

Окремо інформуємо, що з метою спрощення доступу до інформації та підвищення рівня прозорості в 

енергетичному секторі України, а також для сприяння швидкому зворотному зв’язку між споживачами 

електричної енергії та учасниками ринку, НКРЕКП запустила мобільний додаток «Енергетика 

Онлайн», в якому споживач може оперативно надіслати звернення/скаргу/претензію в електронному 

вигляді за допомогою мобільного додатку «Енергетика Онлайн», який можна завантажити з 

Google Play під назвою EnergyOnline. 

 
З повагою, ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»! 

http://www.nerc.gov.ua/
http://www.koec.com.ua/
http://www.koe.vsei.ua/
http://www.uz.gov.ua/
http://www.chernigivoblenergo.com.ua/

