
Загальноукраїнська інформація та статистична інформація європейських інституцій у 
сфері електричної енергії  

 
 

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 
 

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 
 

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 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 

 

№ 
з/п 

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 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 711 744 232 1064 
2 ПАТ «Укрзалізниця» *** 283 208 143 814 

 
* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 27.02.2019 року за I півріччя 2018 року. 
** Використано курс НБУ за I півріччя 2018 року – 1 євро = 32,42 грн. 
***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://zakarpatzbut.energy/ 
 

З повагою,  ТОВ  «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 


