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Нормативно-правова база

Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» передбачені повноваження НКРЕКП щодо здійснення
моніторингу, який забезпечується, у тому числі, шляхом проведення аналізу форм звітності ліцензіатів НКРЕКП.

Наведена інформація сформована на основі даних, отриманих від ліцензіатів НКРЕКП, що здійснюють діяльність
з постачання електричної енергії (постачальники універсальних послуг (далі – ПУП), постачальники електричної
енергії за вільними цінами (далі – ПВЦ), постачальник «останньої надії» (далі – ПОН)) відповідно до форми звітності
№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» та форми звітності № 7-НКРЕКП
(місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної
енергії України та поставлену споживачам», затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики від 04.10.2012 № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах
електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення». Отримані дані можуть бути змінені
(відкориговані) ліцензіатами після завершення періоду моніторингу.
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Споживачам України у січні 2019 року енергопостачальними компаніями була поставлена електрична енергія в обсязі
11 395,0 млн кВт∙год, у тому числі:
• 5 197,0 млн кВт∙год, або 45,6 % постачальниками універсальних послуг (ПУП);
• 5 874,9 млн кВт∙год, або 51,6 % постачальниками електричної енергії за вільними цінами (ПВЦ);
• 323,2 млн кВт∙год, або 2,8 % від загального обсягу постачальником «останньої надії» (ПОН) (рис. 1).
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Рис. 1 Структура постачання електричної енергії споживачам України у січні 2019 року
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На рис. 2 наведена інформація щодо вартості спожитої електричної енергії та рівня оплати споживачів у січні 2019 року.

Вартість спожитої електричної енергії споживачами постачальників універсальних послуг у січні 2019 року склала 8 580,9 млн грн (з ПДВ). Рівень оплати склав 31,2 %.

Вартість спожитої електричної енергії споживачами постачальників електричної енергії за вільними цінами у січні 2019 року склала 11 980,5 млн грн (з ПДВ). Рівень

оплати склав 99,8 %.

Вартість спожитої електричної енергії споживачами постачальника «останньої надії» у січні 2019 року склала 934,8 млн грн (з ПДВ). Рівень оплати склав 26,7 %.
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Рис. 2 Інформація щодо вартості спожитої електричної енергії та рівня оплати споживачів
у січні 2019 року 
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На рис. 3 наведена структура споживання електричної енергії у січні 2019 року споживачами постачальників універсальних
послуг (ПУП). Основними категоріями споживачів ПУП є «Населення» – 66,96 %, «Інші» – 15,95 % та «Установи та організації, що
фінансуються за рахунок місцевого бюджету» – 4,95 % від загального обсягу постачання ПУП.
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Рис. 3 Структура споживання електричної енергії споживачами постачальників універсальних послуг 
у січні 2019 року 
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На рис. 4 наведена структура споживання електричної енергії у січні 2019 року споживачами постачальників електричної
енергії за вільними цінами (ПВЦ). Основними категоріями споживачів ПВЦ є «Промисловість» – 68,56 %, «Інші» – 12,91 %,
«Залізниця» – 7,67 % та «Житлово-комунальні підприємства» – 6,82 % від загального обсягу постачання ПВЦ.
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Рис. 4 Структура споживання електричної енергії споживачами постачальників електричної енергії за 
вільними цінами у січні 2019 року 
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На рис. 5 наведена структура споживання електричної енергії у січні 2019 року споживачами постачальника «останньої надії»
(ПОН). Основними категоріями споживачів ПОН є «Промисловість» – 60,55 % та «Житлово-комунальні підприємства» – 38,99 % від
загального обсягу постачання ПОН.
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Рис. 5 Структура споживання електричної енергії споживачами постачальника «останньої надії» 
у січні 2019 року 
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