
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 

інформує про ціни на універсальні послуги 

на січень 2022року 

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 січень  2022 року  
 

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

становлять:  

   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) 4 276,52 5 427,65 

Ціни на універсальні послуги  для малих непобутових споживачів, що 

приєднані до мереж АТ «Укрзалізниця», грн./МВт.год. (без ПДВ) 4 221,92 4 941,30 

 

Додатково: Ціни на універсальні послуги на січень 2022 року 

розраховані на підставі даних, які затверджені постановами НКРЕКП та проектів рішень 

НКРЕКП* 

Складові цін Значення Постанови 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на 

ринках електричної енергії на листопад 2021 року, 

грн/МВт.год. (без ПДВ) 

3 556,55 
Постанова НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії 

ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», грн./МВт.год. (без ПДВ) 
345,64 

Постанова НКРЕКП 

від 01.12.2021 №2454 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії  

АТ «Житомиробленерго», грн./МВт.год. (без ПДВ) 

1 клас 

2 клас 

 

 

258,09 

1 409,22 

https://www.nerc.gov.ua/storage/

app/uploads/public/61a/e65/c33/6

1ae65c3398c9632824512.pdf 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 

АТ «Укрзалізниця», грн./МВт.год. (без ПДВ) 

1 клас 

2 клас 

 

 

203,49 

922,87 

https://www.nerc.gov.ua/storage/

app/uploads/public/61a/e65/c35/6

1ae65c356f17608452117.pdf 

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг ТОВ «ЖОЕК», грн./МВт.год. (без ПДВ) 
116,24 

https://www.nerc.gov.ua/storage/

app/uploads/public/61a/e65/c37/6

1ae65c3779a7538999111.pdf 

 

*Ціни на універсальні послуги розраховані відповідно до опублікованих проєктів  

рішень НКРЕКП, щодо встановлення тарифів на послуги розподілу та постачання електричної 

енергії на 2022 рік, що опубліковані на сайті НКРЕКП за посиланням: 

https://www.nerc.gov.ua/materials/materiali-do-zasidannya-10122021 . 

Остаточні ціни на універсальні послуги на січень 2022р. будуть розраховані та розміщені на 

сайті Товариства після затвердження НКРЕКП тарифів на послуги з розподілу та постачання 

електричної енергії. 

https://www.nerc.gov.ua/materials/materiali-do-zasidannya-10122021
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