
 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

09.01.2018  № 12 
 

 

 

Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя на 2018 рік 

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг", Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії", Методики 

розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871 (із змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя на 2018 рік (без податку на додану вартість) (додатки 1 - 16). 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті 

«Урядовий кур'єр». 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП Д. Вовк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/paran1589#n1589
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13/paran15#n15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13/paran15#n15


 

 

 

 

Додаток 1  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2018 рік для міст III категорії 

надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не 

перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на додану вартість), тис.грн/1 

кВт 

 

 

Додаток 2  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2018 рік для міст II категорії 

надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не 

перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на 

додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 2,35 2,35 4,62 5,72 9,26 - 15,79 - 

 

 

 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 2,00 2,00 3,89 4,81 7,76 - 13,20 - 



 

 

 

 

 

Додаток 3  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2018 рік для сільської 

місцевості III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації 

на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на додану 

вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 2,62 2,62 5,19 6,43 10,44 - 17,82 - 

 

Додаток 4  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2018 рік для сільської 

місцевості II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації 

на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) 

(без податку на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 3,10 3,10 6,18 7,67 12,48 - 21,34 - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 5  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для міст 

III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на додану вартість), 

тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,48 1,48 3,10 3,82 6,15 - 10,28 - 

 

Додаток 6  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для міст 

II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,73 1,73 3,67 4,53 7,33 - 12,29 - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 7  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для міст I 

категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 2,22 2,22 4,82 5,96 9,70 - 16,30 - 

 

Додаток 8  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,36 1,36 2,82 3,46 5,56 - 9,28 - 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 9  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця 

приєднання) (без податку на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,58 1,58 3,33 4,10 6,63 - 11,08 - 

 

Додаток 10  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості I категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця 

приєднання) (без податку на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 2,02 2,02 4,36 5,39 8,75 - 14,70 - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для міст 

III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на додану вартість), 

тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,08 1,08 1,37 1,65 2,20 - 4,19 - 

 

Додаток 12  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для міст 

II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,24 1,24 1,60 1,94 2,59 - 4,98 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для міст 

I категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, 

що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,57 1,57 2,05 2,50 3,37 - 6,56 - 

 

Додаток 14  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку 

на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,03 1,03 1,31 1,57 2,08 - 3,96 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 15  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця 

приєднання) (без податку на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,18 1,18 1,52 1,84 2,45 - 4,70 - 

 

Додаток 16  

до постанови НКРЕКП  

09.01.2018 № 12 

СТАВКИ  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІІ ступеня (від 50 кВт до 160 кВт включно) на 2018 рік для 

сільської місцевості I категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної 

організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця 

приєднання) (без податку на додану вартість), тис.грн/1 кВт 

№ 

з/п 

Регіон, область Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 10 (6) 35 (27) 110 (154) 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

14 Львівська область 1,50 1,50 1,94 2,37 3,18 - 6,18 - 

 


