
Шановні споживачі! 
Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 ТОВ “ЖОЕК” оприлюднює 
інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у 

загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на 
навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної 

енергії (питомі показники викидів СО2   та радіоактивне забруднення), за 2021р 

  
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка 
витрат на 1 кВт·год) 

За 2021 рік 

вугілля ( %) 
16,02 

природний газ ( %) 
0,40 

ядерне паливо ( %) 
61,12 

гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики) ( %) 
3,02 

відновлювані джерела енергії ( %) 
2,34 

інші джерела ( %) 
17,10 

Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії За 2021 рік 

СО 2 викиди (г/кВт·год) 
- 

Радіоактивні відходи (г/кВт·год або в м-3/ кВт·год) 
- 

  З урахуванням сформованої операторами організованих сегментів ринку інформації щодо частки 
кожного джерела енергії та впливу на навколишнє природне середовище щодо частки кожного джерела 
електричної енергії, купленої/проданої на ринку: 

http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/nuclear-88/radiation_safety-89/ecology-
91/informacia_pro_castku_koznogo_dzerela_so_vikoristanogo_dla_virobnictva_elektricnoi_energii-266 

https://www.oree.com.ua/index.php/web/55 

https://www.gpee.com.ua/main/news?id=626 

 https://ua.energy/uchasnikam_rinku/publikatsiya-danyh-2/publikatsiya-danyh/vidpovidno-do-postanovy-
nkrekp-642-vid-26-04-2019 

  У разі надання додаткових даних операторами організованих сегментів ринку інформація може бути оновлена. 

  З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електроенергії усіма джерелами 
енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках)  можна ознайомитися 
за посиланням:  

http://necu.org.ua/energy/ 
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http://www.novaecologia.org/voeco-967.html 

 http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-2 

 http://pge.org.ua/ 

 https://www.osce.org/uk/ukraine/103995?download=true  

  

 

Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення 
енергоефективності при споживанні електроенергії: 

 Замінити звичайні лампочки енергозберігаючими; 

 Виходячи з дому надовго, вимикайте світло і електроприлади; 

 Використовуючи спеціальні світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають світло в кімнаті 
при появі людини і вимикають його; 

 Правильне розташування і використання холодильника теж дозволяє економити електроенергію; 

 Побутова техніка і електроніка з низьким енергоспоживанням – класу А А + і вище споживає 
електроенергії в два-три рази менше. 

Детальна інформація на сайті Товариства за посиланням https://www.ztoek.com.ua/kutok-
spozhivacha/korisna-informatsija/ 
 
Для споживачів - осіб з обмеженими можливостями за їх офіційним зверненням надається відповідь з 
урахуванням їх особливих потреб, зокрема шляхом:  

 надання відповіді з використанням шрифту більшого кеглю;  

 надання аудіозапису інформації;  
усного повідомлення засобами телефонного зв'язку та/або особисто представником учасника 

роздрібного ринку 
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