
ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів

з 1 січня по 31 березня 2021 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1325
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019
р.  №  483»  було  затверджено  фіксовану  ціну  на  електричну  енергію  для
побутових споживачів, яка з 1 січня до 31 березня 2021 року становить 1,68 грн
з ПДВ незалежно від обсягу споживання.

ФІКСОВАНІ ЦІНИ на електричну енергію для побутових споживачів
1.Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів 
становлять:

Період застосування Фіксовані ціни на електричну енергію, в
копійках за 1 кВттод

без податку на
додану
вартість

податок    на
додану
вартість

з  податком
на додану
вартість

3 1 січня до 31 березня 2021 року 140 28 168
2. 3а  наявності  обліку  споживання  електроенергії  за  періодами  часу

розрахунки  населення  проводяться  за  відповідними  тарифами  та  такими
тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми

(з 23-ї години до 7-ї години);
 повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї

години до 11-ї години із 20-ї години до 22-ї години);
 повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї

години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми

(з 23-ї години до 7- ї години).
Під  час  визначення  вартості  спожитої  електроенергії  за  кожним рівнем

тарифу  застосовується  питома  вага  обсягу  електроенергії,  що  спожита  у
відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу
спожитої електроенергії в цьому періоді".

Згідно  з  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2021  №  64
«Питання встановлення компенсації деяким категоріям споживачів електричної
енергії»  запроваджено  надання  компенсації  на  оплату  електричної  енергії,
спожиту у І кварталі 2021 р., у зв'язку з відміною окремих знижених тарифів
деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію):

- населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових
будинках  готельного  типу,  квартирах  та  гуртожитках),  обладнаних  в
установленому порядку електроопагаовальними установками (у тому числі  в



сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений,
тариф;

- населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих
природним  газом  і  в  яких  відсутні  або  не  функціонують  системи
централізованого  теплопостачання  (у  тому  числі  в  сільській  місцевості),  і
станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

- багатодітним,  прийомним сім'ям та  дитячим будинкам сімейного типу.
Додатково  повідомляємо,  що  зв'язку  з  відокремленням  функції  з  розподілу
електричної енергії від функцій постачання електричної енергії, що визначено
положеннями  Закону  України  «Про  ринок  електричної  енергії»,
постачальником універсальних послугз 01.01.2019 є   ПрАТ Харківенергозбут».

Згідно  з  п.  4,12  розділу  IV  «Правил  роздрібного  ринку  електричної
енергії»,  затверджених  постановою  Національної  комісії,  що  здійснює
державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  від
14.03.2018  №  312,  «Розрахунки  між  споживачем  та  електропостачальником
здійснюються згідно з  даними,  отриманими від адміністратора комерційного
обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку,  про обсяги
поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії».

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  функції  адміністратора
комерційного  обліку  виконує  оператор  системи  розподілу  АТ
«Харківобленерго».

Таким чином, нарахування за електричну енергію проводяться на підставі
даних, переданих АТ «Харківобленерго» до ПрАТ «Харківенергозбут».


