
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 

інформує про ціни на універсальні послуги 

на квітень 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 квітень  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) 3 077,13 4 163,28 

Ціни на універсальні послуги  для малих непобутових споживачів, що 

приєднані до мереж АТ «Укрзалізниця», грн./МВт.год. (без ПДВ) 3 024,45 3 719,44 

 

 

Додатково: Ціни на універсальні послуги на квітень 2022 року 

розраховані на підставі даних, які затверджені постановами НКРЕКП  

Складові цін Значення Постанови 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на 

ринках електричної енергії на квітень 2022 року, 

грн/МВт.год. (без ПДВ) 2 374,77 

Постанова НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 зі 

змінами внесеними 

постановою НКРЕКП від 

26.03.2022 №354  до ПНКРЕКП  

від 25.02.2022 №332  

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 

 

 

247,28 

1333,43 

Постанова НКРЕКП 

від 17.12.2021 №2595 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 

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

1 клас 

2 клас 

 

 

194,60 

889,59 

Постанова НКРЕКП 

від 17.12.2021 №2709 

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг ТОВ «ЖОЕК», грн./МВт.год. (без ПДВ) 
109,44 

Постанова НКРЕКП 

від 17.12.2021 №2685 

 


