
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
ЕНЕРГЕТИКИ 

  

ПОСТАНОВА 

23.04.2012         № 497 

Київ 

  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23.04.2012 за № 598/20911 

  

Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню 

  

Відповідно до Закону України „Про електроенергетику”, Указу Президента 
України від 23.11.2011 № 1059 „Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики” Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Встановити тарифи на електроенергію, що відпускається населенню 
(додаються). 

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому 
порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2012 року, але не раніше дня 
її офіційного опублікування. 

  

  

Голова Комісії                   С. Тітенко 

  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕ 

23.04.2012 № 497 

  

Тарифи  

на електроенергію, що відпускається населенню 

  

Категорії споживачів 

Тарифи на 
електроенергію, в 

копійках за 1 кВт·год 

Без ПДВ ПДВ З ПДВ 

1. Електроенергія, що відпускається:       

1.1. Населенню:       

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

23,35 4,67 28,02 

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год 
електроенергії на місяць (включно) 

30,4 6,08 36,48 

за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

45,6 9,12 54,72 

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу незалежно від обсягів споживання 
електроенергії 

23,35 4,67 28,02 

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості:       

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

21,6 4,32 25,92 

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год 
електроенергії на місяць (включно) 

28,1 5,62 33,72 

за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

42,15 8,43 50,58 

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу незалежно від обсягів споживання 
електроенергії  

21,6 4,32 25,92 

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у 
тому числі в житлових будинках готельного типу та 
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку 
кухонними електроплитами (у тому числі в сільській 
місцевості): 

      

за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

17,95 3,59 21,54 

за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год 
електроенергії на місяць (включно) 

23,35 4,67 28,02 

за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

35,0 7,0 42,0 

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків 17,95 3,59 21,54 



сімейного типу незалежно від обсягів споживання 
електроенергії  

1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у 
тому числі в житлових будинках готельного типу та 
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку 
електроопалювальними установками або 
електроопалювальними установками та кухонними 
електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): 

      

1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно):       

за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

17,95 3,59 21,54 

за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год 
електроенергії на місяць (включно) 

23,35 4,67 28,02 

за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

35,0 7,0 42,0 

1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно):       

за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

17,95 3,59 21,54 

за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

35,0 7,0 42,0 

1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу незалежно від обсягів 
споживання електроенергії  

17,95 3,59 21,54 

1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних 
будинках, не газифікованих природним газом і в яких 
відсутні або не функціонують системи централізованого 
теплопостачання: 

      

1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно):       

за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

17,95 3,59 21,54 

за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год 
електроенергії на місяць (включно) 

23,35 4,67 28,02 

за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

35,0 7,0 42,0 

1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно):       

за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на 
місяць (включно) 

17,95 3,59 21,54 

за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на 
місяць 

35,0 7,0 42,0 

1.6. Населенню, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом 
створення юридичної особи, крім гуртожитків 

30,4 6,08 36,48 

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення 
„населення, яке розраховується з енергопостачальною 
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку 
та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) 

23,35 4,67 28,02 

1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення 
„населення, яке розраховується з енергопостачальною 
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку 
та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у 

21,6 4,32 25,92 



сільській місцевості 

1.9. Населенню, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом 
створення юридичної особи, і проживає в житлових 
будинках (у тому числі в житлових будинках готельного 
типу), обладнаних кухонними електроплитами та/або 
електроопалювальними установками (у тому числі в 
сільській місцевості), крім гуртожитків 

23,35 4,67 28,02 

1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення 
„населення, яке розраховується з енергопостачальною 
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку 
та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що 
розташовані в будинках, обладнаних кухонними 
електроплитами та/або електроопалювальними 
установками (у тому числі в сільській місцевості) 

17,95 3,59 21,54 

2. Електроенергія, що відпускається споживачам, 
прирівняним до населення 

30,4 6,08 36,48 

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних 
будинках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних 
пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві 
спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за 
тарифом 30,4 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ). 

Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках, 
розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир 
багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, 
східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 28,1 коп. за 1 кВт∙год (без 
ПДВ). 

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних 
кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на 
технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 
30,4 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ).  

  

  

Заступник начальника управлінняцінової  
політики в електроенергетиці      Р. Кайдаш 

  

Офіційно оприлюднено в газеті «Урядовий кур’єр» 28.04.2012, № 78; в 
„Офіційному віснику України”, 04.05.2012, № 32, ст. 1224 

 


