
1,56 1,56 2,94 3,6 5,736 - 9,672 -

1,824 1,824 3,468 4,26 6,816 - 11,544 -

                                                                                      Додаток №1 до Наказу ПАТ ВОЕ №  ___________від     _____________ р.

-

1-но 

фазне

Всього

1,924 -
Податок на додану 

вартість - 20%
0,304 0,304 0,578

Вінницька обл. 1,52 1,52 2,89 - 9,62

3-х фазне 
1-но 

фазне

1,136 -

3-х фазне 
1-но 

фазне

3,55 5,68

0,71

3-х фазне 

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (І ступеня - до 16 кВт) на 2016 рік для міст   ІІ 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), тис.грн/1 кВт 

3-х фазне 
1-но 

фазне

Регіон, область

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

0,4 10(6) 35 110

- 8,06

110

1-но 

фазне

35

1,3 2,45 3 4,78

10(6)

3-х фазне 
1-но 

фазне

0,49 0,6 0,956

-

- 1,612 -

0,4

Всього

1,3Вінницька обл.

Податок на додану 

вартість - 20%
0,26

3-х фазне 
1-но 

фазне

Ставки визначено Постановою НКРЕКП № 81 від 26.01.2017 р.

0,26

3-х фазне 

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (І ступеня - до 16 кВт) на 2017 рік для міст  ІІІ 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), тис.грн/1 кВт 

3-х фазне 
1-но 

фазне

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

Регіон, область



1,404 1,404 2,592 3,156 5,016 - 8,436 -

1,62 1,62 3,048 3,732 5,964 - 10,068 -

4,97

Ставки визначено Постановою НКРЕКП № 81 від 26.01.2017 р.

Вінницька обл. 1,35

3-х фазне 
1-но 

фазне
3-х фазне 

-0,622 0,994

8,393,11 --

1,678 -

Всього

0,27 0,508

10(6)

Всього

Податок на додану 

вартість - 20%
0,27

1,35 2,54

3-х фазне 
1-но 

фазне

СТАВКА 
плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (І ступеня - до 16 кВт) на 2016 рік для сільської місцевості, по  ІІ 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), тис.грн/1 кВт 

Регіон, область

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

0,4

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

7,031,17 2,16 2,63 4,18

35 110

1,406 -

-

Податок на додану 

вартість - 20%
0,234 0,234 0,432 0,526 0,836 -

Вінницька обл. 1,17

3-х фазне 
1-но 

фазне

-

3-х фазне 
1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (І ступеня - до 16 кВт) на 2016 рік для сільської місцевості  ІІІ 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), тис.грн/1 кВт 

Регіон, область

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

0,4 10(6) 35 110


