ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів на квітень 2021року
Затверджені постановою КМУ від 24.03.2021року №238
Додаток 3 до Положення
(в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 238)
ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів
I. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів становить:
Фіксована ціна на електричну енергію,
в копійках за 1 кВт·год
Період застосування
без податку на
податок на
з податком на додану
додану вартість додану вартість
вартість
З 1 січня до 1 травня 2021 року
140
28
168
II. Фіксована ціна, визначена у пункті 1 цього додатка, застосовується до електричної
енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:
1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, зокрема:
 у гуртожитках, що розраховуються з енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами
для задоволення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або
господарську діяльність;
 у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу
індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних
пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної
власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;
 у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;
2) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що
використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних
модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів
тощо), у частині задоволення побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;
3) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії для задоволення
комунально-побутових потреб.
III. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки побутових
споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною у пункті 1
цього додатка, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):
 за двозонним диференціюванням за періодами часу:
- 0,5 ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);
- повна фіксована ціна у інші години доби;
 за тризонним диференціюванням за періодами часу:

- 1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї
години і з 20-ї до 22-ї години);
- повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години,
з 22-ї до 23-ї години);
- 0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї
до 7-ї години).

