
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2020 р. № 1325 

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 кВт·год 

без податку на 
додану 
вартість 

податок на 
додану 
вартість 

з податком на 
додану 
вартість 

З 1 січня до 31 березня 2021 року 140 28 168 

 
 2. За 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 і з 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). 

 У зв’язку з введенням в дію Постанови КМУ № 1325 від 28.12.2020  року, Постанова 

НКРЕКП України № 220 від 26.02.2015 втрачає свою дію. 

 Таким чином, починаючи з 1 січня 2021 року скасовуються наступні тарифи: 

- за обсяг спожитий до 100 кВт/год (0,90грн за 1 кВт/год); 

- для будинків обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків 

(за обсяг спожитий до 3000 кВт/год по 0,90 грн за 1 кВт/год ) 

-  для багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу (0,90грн за 1 кВ/год); 

- гуртожитків, які розраховуються за загальним розрахунковим засобом обліку (0,90грн за 1 

кВт/год). 

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. 


