НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2001 року N 1241

Про тарифи, диференційовані за періодами часу
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 6 грудня 2002 року N 1358,
від 19 липня 2005 року N 529,
від 4 листопада 2009 року N 1262,
від 2 грудня 2010 року N 1609,
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
від 9 грудня 2014 року N 752,
від 22 січня 2015 року N 37,
від 13 червня 2017 року N 763
Згідно з Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та на виконання пункту 4 протокольного доручення
Кабінету Міністрів України від 16.10.2001 N 15307/98 Національна комісія регулювання
електроенергетики України постановляє:
1. Встановити, що споживачі електричної енергії (крім населення) за умови наявності
окремого обліку споживання електричної енергії за періодами часу можуть здійснювати
розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами
часу.
Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення відповідного тарифу
для споживачів на тарифний коефіцієнт.
(пункт 1 у редакції постанови
НКРЕКП від 13.06.2017 р. N 763)
2. Для визначення меж періодів за годинами доби (нічного, напівпікового та пікового),
установити такі три сезони: 1-й - січень, лютий, листопад, грудень; 2-й - березень, квітень,
вересень, жовтень; 3-й - травень, червень, липень, серпень.
(абзац перший пункту 2 у редакції
постанови НКРЕ від 02.12.2010 р. N 1609)
Межі періодів за годинами доби для кожного сезону встановлюються відповідними службами
НЕК "Укренерго" за погодженням із НКРЕ.

3. Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного
періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні
коефіцієнти та тривалість періодів:
Період часу

нічний

денний

напівпіковий

піковий

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Тарифні коефіцієнти
Тривалість періоду, год

0,35

1,35

-

-

8

16

-

-

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Тарифні коефіцієнти
Тривалість періоду, год

0,25

-

1,02

1,8

7

-

11

6

(пункт 3 у редакції постанов
НКРЕ від 06.12.2002 р. N 1358,
від 19.07.2005 р. N 529,
від 04.11.2009 р. N 1262,
постанов НКРЕКП від 09.12.2014 р. N 752,
від 22.01.2015 р. N 37,
із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 13.06.2017 р. N 763)
4. Постанову НКРЕ від 29.12.98 р. N 1676 визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 2002р.
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