УВАГА! Змінено тарифи для побутових споживачів з
01.01.2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
інформує про ціни на універсальні послуги
для побутових споживачів з 01 січня 2021 року.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1325
затверджено зміни до постанови КМУ від 5 червня 2019 року № 483 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії». Дана постанова діятиме до
31 березня 2021року.
Посилаючись на Додаток 3 вищевказаної постанови ТОВ «ЖОЕК»
повідомляє фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів на
період з 01 січня до 31 березня 2021 року
ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів
1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів
становлять:
Фіксовані ціни на електричну енергію, в
копійках за 1 кВт·год
Період застосування
без податку на податок на з податком на
додану
додану
додану
вартість
вартість
вартість
З 1 січня до 31 березня 2021 року


140

28

168

2. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу
розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими
тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) 
за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
‒ 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з
23-ї години до 7-ї години);
‒ повний тариф у інші години доби;
2)за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
‒ 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї
години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
‒ повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї
години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
‒ 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з
23-ї години до 7-ї години).

Під час визначення вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем
тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у
відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу
спожитої електроенергії в цьому періоді.
Згідно пункту 13 розділу XYII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про ринок електричної енергії»зі змінами та доповненнями:
«Електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та
споживається-оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг
здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам.

Найменування

Ціна на
електричну
енергію для 1 та
2 класу напруги
без ПДВ

Податок на
додану
вартість

(коп./кВт.год)

коп./кВт.год)

Ціна на
електричну
енергію для
1 та 2 класу
напруги з
ПДВ
(коп./кВт.год)

Комунально-побутові потреби релігійних
організацій

140

28

168

Юридичні особи, 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 власних побутових потреб
внутрішньо переміщених осіб)

140

28

168

Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові
товариства, гаражно-будівельні кооперативи
на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення
території

140

28

168

Багатоквартирні житлові будинки 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

140

28

168

