
ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧУ!
Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого

Товариства, та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017р. No464
довести до Вашого відома загальноукраїнську інформацію та статистичну інформацію

європейських інституцій у сфері електричної енергії

Середньомісячне споживання у 2020 році на одне домогосподарство:

Населення Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт∙год

Середнє по області 177 865

Середнє по Україні 168 954

Середнє по країнах ЄС* 302

Середнє по Польщі* 165

Середнє по Угорщині* 235

Середнє по Словаччині* 240

Середнє по Румунії* 144

Середнє по Молдові* н/д

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**

Україна Румунія Польща Словаччина Чехія

1,26 4,17 4,22 4,82 5,27

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2020 році

Виробництво електроенергії (генерація), 56 %       Дистрибуція, 44 %

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2020 році, %

НАЕК «Енергоатом» ТЕС ГЕС ТЕЦ «Зелена» енергія

Частка у загальному
обсязі виробництва 51,6 % 26,6 % 5,0 % 9,5 % 7,3 %

Частка у загальній
вартості – – – – –

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2020 році, хвилин

Тривалість перерв, хв

Україна Країни ЄС

планові непланові планові непланові

484 816 160 102

Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні (SAIDI) у розрізі операторів систем розподілу в
2020 році

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 31.12.2019.
** використано курс НБУ за І півріччя 2020 року, 1 євро = 28,60 грн.
З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: https://  zpep.com.ua  /  

З повагою ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” 

№ з/п Ліцензіати з розподілу електричної енергії

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2020 році,
хвилин

З вини компаній (планові без
попереджень переривання та

переривання, пов’язані з
технологічними порушеннями в

електропостачанні)

Внаслідок запланованих з
попередженням споживачів

переривань

1 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 510 465

2 АТ «Укрзалізниця» 267 234

В середньому по Україні 816 484
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