
                     

         

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

інформує про ціни на універсальні послуги 
на березень 2021 року. 

 
       Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 9 листопада 
2017року  №2189-YII (зі змінами та доповненнями): 

-універсальна послуга-постачання електричної енергії побутовим та малим 
непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною 
енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій 
території України. 

     ТОВ «ЖОЕК» здійснює постачання електричної енергії побутовим та малим 
непобутовим споживачам, розташованих на території Житомирської області, які 
приєднані до розподільчих мереж АТ «Житомиробленерго»  та АТ «Укрзалізниця». 

Ціни на універсальні послуги 

на електричну енергію для малих непобутових  споживачів 

на березень 2021 року 

 розраховані відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. № 1177 (зі змінами)  

   Найменування 
1 клас 

напруги 
2 клас 

напруги 

Ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів,  
що приєднані до мереж  
АТ «Житомиробленерго»,   грн./МВт.год.(без ПДВ) 

2 417,39 3 392,59 

Ціни на універсальні послуги  для малих непобутових споживачів, 
що приєднані до мереж  
АТ «Укрзалізниця», грн./МВт.год (без ПДВ) 

2 397,40 3 112,02 

 
Додатково: Ціни на універсальні послуги на  березень  2021 року 

розраховані на підставі даних які затверджені постановами НКРЕКП: 
 

Складові цін 
 

Значення 
 

Постанови 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на 
ринках електричної енергії на березень 2021 року, 
грн/МВт.год (без ПДВ) 

 
 

1 806,20 

Постанова НКРЕКП  
від 05.10.2018 №1177 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії  
АТ «Житомиробленерго»,грн./МВт.год.(без ПДВ) 
1 клас 
2 клас 

 
 

212,81 
1188,01 

Постанова НКРЕКП  
 від 09.12.2020 № 2366 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 
 АТ «Укрзалізниця»,грн./МВт.год. (без ПДВ) 
1 клас 
2 клас 

 
 

192,82 
907,44 

Постанова НКРЕКП 
 від 09.12.2020 № 2361 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії 
ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», грн./МВт.год.(без ПДВ) 

 
293,93 

Постанова НКРЕКП 
 від 09.12.2020 № 2353 

Тариф на послуги постачальника універсальних 
послуг ТОВ «ЖОЕК», грн./МВт.год. (без ПДВ) 

 
104,45 

 Постанова НКРЕКП 
 від  02.12.2020 № 2284 

 

 

 

 



ФІКСОВАНІ ЦІНИ 

на електричну енергію для побутових споживачів 

на березень 2021року  

 
Встановлені  постановою КМУ від 28.12.2020року №1325 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. №483 ( Додаток 3) 

Період застосування 

Фіксовані ціни на електричну енергію,             

копійок за 1 кВт·год 

без ПДВ ПДВ з ПДВ 

    З 1 січня до 31 березня 2021 року 140 28 168 

 

За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки 
населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами 
(за вибором споживача): 

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 в інші години доби; 
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 до7-ї години). 

 
Згідно до пункту 13 розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» в 

редакції Закону України від 01.09.2020 № 823-ІХ «Про внесення змін до Закону України 
«Про ринок електричної енергії»: 

 Електрична енергія, яка споживається в багатоквартирних житлових 
будинках 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, відпускається за тарифом 
140 коп. за 1 кВт.год (безПДВ).  

 Електрична енергія, яка споживається в дачних та дачно-будівельних 
кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних  кооперативах 
на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за 
тарифом 140 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).  

 Електрична енергія, що споживається 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 власних побутових 
потреб внутрішньо переміщених осіб) відпускається за  тарифом 140 коп. 
за 1 кВт.год (без ПДВ).  

 Електрична енергія, що споживається на комунально-побутові потреби 
релігійних організацій відпускається за  тарифом 140 коп. за 1 кВт.год (без 
ПДВ).  
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