
 

Ціни на універсальні послуги  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» на IV квартал 2019р 

 
Ціна на універсальні послуги ТОВ «ЖОЕК» для малих непобутових споживачів на IV 

квартал 2019р. розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 «Про 

затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги».  

ТОВ «ЖОЕК» здійснює постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим 

споживачам, які приєднані до розподільчих мереж АТ «Житомиробленерго»,  ПРАТ 

«Київобленерго», АТ «Українська залізниця» розташованих на території Житомирської 

області. 

Малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для 

власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані 

до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. 

Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно, 

універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються 

постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної 

потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з 

договірною потужністю до 150 кВт. 

 

Ціни на універсальні послуги на IV квартал 2019р. розраховані без врахування 

податку на додану вартість: 

 

 
1 клас 

напруги 

2 клас 

напруги 

Ціна на універсальні послуги (крім побутових споживачів),  що 

приєднані до мереж АТ «Житомиробленерго», коп./.кВт*год.,   
198,055 252,286 

Ціна на універсальну послугу  (крім побутових споживачів), що 

приєднані до мереж АТ «Українська залізниця», коп./кВт*год 
194,705 215,332 

Ціна на універсальну послугу (крім побутових споживачів), що 

приєднані до мереж ПРАТ «Київобленерго», коп./кВт*год 
196,334 

 

222,284 

 

 
  Ціни на універсальну послугу  для споживачів за класами  напруги розраховані без 

врахування податку на додану вартість: 

 
1 клас 

напруги 

2 клас 

напруги 

Комунально-побутові потреби релігійних організацій 
1
, 

юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) 

майна, що використовується для компактного поселення 

внутрішньо переміщених осіб 
2 

 коп./кВт*год.  

140,00 140,00 

 

1 
Відповідно до постанови  НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220 “Про  встановлення тарифів на 

електроенергію, що відпускається населенню”, п. 1 постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24.03.2010 р. за № 241/17536  на період з 01 березня 2017 року р. із змінами і 

доповненнями.  
2 

Постанова НКРЕКП  від 06.06.2017 № 746, «Про затвердження тарифів на електричну енергію, що 

відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб». 
 

 



Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року 

Затверджено постановою НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 02 березня 2015 року за № 231/26676 

                                                                                               Введені з 01 березня 2017 року 

Категорії споживачів 

Ціна на універсальну послугу, в 

копійках, за 1 кВт·год 

без податку 

на додану 

вартість 

податок на 

додану 

вартість 

з податком 

на додану 

вартість 

1. Електроенергія, що відпускається:       

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в 

житлових будинках, обладнаних кухонними 

електроплитами) (у тому числі в сільській 

місцевості): 

      

за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на 

місяць (включно) 
75 15 90 

за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії 

на місяць 
140 28 168 

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках 

(у тому числі в житлових будинках готельного типу, 

квартирах та гуртожитках), обладнаних у 

встановленому порядку електроопалювальними 

установками (у тому числі в сільській місцевості): 

      

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) 

відповідно до підпункту 1.1       

1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):       

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії 

на місяць (включно) 
75 15 90 

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год 

електроенергії на місяць 
140 28 168 

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних 

будинках, не газифікованих природним газом і в 

яких відсутні або не функціонують системи 

централізованого теплопостачання (у тому числі в 

сільській місцевості): 

      

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) 

відповідно до підпункту 1.1 
      

1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):       

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії 

на місяць (включно) 
75 15 90 

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год 

електроенергії на місяць 
140 28 168 

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу незалежно від обсягів 

споживання електроенергії 

75 15 90 

1.5. Населенню, яке розраховується з 

енергопостачальною організацією за загальним 

розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом 

створення юридичної особи, житлово-

експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 

140 28 168 

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення 

"населення, яке розраховується з 

енергопостачальною організацією за загальним 

розрахунковим засобом обліку") 

75 15 90 

 



Побутові споживачі, за умови наявності окремого обліку споживання електроенергії 

за періодами часу, можуть здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за 

тарифами, диференційованими за періодами часу. 

 

Для розрахунків населення за тарифами, диференційованими за періодами часу 

Для тризонних тарифів диференційованих за періодами часу 

встановлюються такі тарифні коефіцієнти (К): 
1
 

К межі тарифних зон: 

- нічний період 0,4 з 23 год. до 7 год. 

- напівпіковий період 1,0 

з 7 год. до 8 год. 

з 11 год. до 20 год. 

з 22 год. до 23 год. 

- піковий період 1,5 
з 8 год. до 11 год. 

з 20 год. до 22 год. 

Для двозонних тарифів диференційованих за періодами часу 

встановлюються такі тарифні коефіцієнти (К): 
К межі тарифних зон: 

- нічний період 0,5 з 23 год. до 7 год. 

- денний період 1,0 з 7 год. до 23 год. 
 

1 
Постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 498, «Про затвердження Порядку застосування тарифів на 

електроенергію», із змінами та доповненнями.  

 

Ціни на універсальні послуги  розраховані на підставі таких даних: 
Тарифи на послуги з розподілу електроенергії для 

АТ «Житомиробленерго», грн. /МВт·год 

1 клас 

2 клас 

 

 

97,97 

640,28 

 

Постанова НКРЕКП  від 

10.09.2019 № 1898  

Тарифи на послуги з розподілу електроенергії для 

АТ «Українська залізниця», грн./МВт.год 

1 клас 

2клас 

 

 

64,47 

270,74 

 

Постанова НКРЕКП від 

10.09.2019 №1922 

Тарифи на послуги з розподілу електроенергії для 

ПРАТ «Київобленерго»», грн./МВт.год 

1 клас 

2клас 

 

 

80,76 

340,26 

 

 

Постанова НКРЕКП від 

10.09.2019  № 1902 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії ДП 

«НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

116,54 

Постанова НКРЕКП від 

30.08.2019  № 1781  

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг ТОВ «ЖОЕК» 

 

75,45 

 

Постанова НКРЕКП  від 

11.12.2018р.  № 1867 

 


