
1,272 1,272 2,544 3,108 4,932 - - -

1,464 1,464 2,988 3,66 5,868 - - -

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

0,498

- -

1-но 

фазне

Всього

- -
Податок на додану 

вартість - 20%
0,244 0,244

3-х фазне 

Вінницька обл. 1,22 1,22 2,49 -

110

3-х фазне 
1-но 

фазне

0,978 -

3-х фазне 
1-но 

фазне

3,05 4,89

0,61

10(6)

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 кВт) на 2017 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

1-но 

фазне

35

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

0,424 0,518 0,822

1,06 2,12 2,59 4,11

Всього

1,06Вінницька обл.

Податок на додану 

вартість - 20%
0,212

3-х фазне 

0,212

3-х фазне 

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 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
0,4

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441



1,848 1,848 3,888 4,788 7,716 - - -

0,852 0,852 1,584 1,908 2,952 - - -Всього

- -0,318 0,492 -

Вінницька обл. 0,71 -0,71 1,32 1,59 2,46

110

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 (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 кВт) на 2017 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

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 кВт) на 2017 рік для міст  І 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 10(6) 35 110

3-х фазне 
1-но 

фазне

6,43 - -

3-х фазне 
1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

- - -

3-х фазне 
1-но 

фазне

Вінницька обл. 1,54 1,54 3,24 3,99 -

Податок на додану 

вартість - 20%
0,308 0,308 0,648 0,798 1,286

Всього

Податок на додану 

вартість - 20%
0,142 0,142 0,264

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441

СТАВКА 



0,96 0,96 1,836 2,22 3,48 - - -

1,188 1,188 2,352 2,868 4,548 - - -

2,9Вінницька обл. 0,8

3-х фазне 
1-но 

фазне
3-х фазне 

-

Податок на додану 

вартість - 20%
0,16

0,8 1,53 -

- -

Всього

-0,37 0,58

-1,85

0,4

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

0,16 0,306

10(6) 35 110

3-х фазне 
1-но 

фазне

СТАВКА 
плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 кВт) на 2017 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

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

СТАВКА 
плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІ ступеня від 16 кВт до 50 кВт) на 2017 рік для сільської місцевості, по  І 

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 10(6) 35 110

Вінницька обл. 0,99 0,99 1,96

0,758 - - -

2,39 3,79 - -

Всього

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441

-

Податок на додану 

вартість - 20%
0,198 0,198 0,392 0,478



1,08 1,08 1,356 1,62 2,136 - - -

1,236 1,236 1,572 1,884 2,496 - - -

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 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

Регіон, область

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

0,4 10(6) 35 110

3-х фазне 
1-но 

фазне

Вінницька обл. 0,9 0,9 1,13

3-х фазне 
1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

0,356 - - -

1,35 1,78 - -

10(6) 35 110

3-х фазне 

-

Податок на додану 

вартість - 20%
0,18 0,18 0,226 0,27

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

Всього

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 кВт) на 2017 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 

Регіон, область

Ступень напруги в точці приєднання, кВ

0,4

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне

Вінницька обл. 1,03 1,03 1,31 1,57 2,08 - - -

Податок на додану 

вартість - 20%
0,206 0,206 0,262 0,314 0,416 - - -

Всього

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441



1,548 1,548 1,992 2,412 3,228 - - -

0,9 0,9 1,116 1,32 1,716 - - -

35 110

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 (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 кВт) на 2017 рік для міст  І 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)

Вінницька обл. 1,29 1,29 1,66 2,01 2,69

0,538 - - -

3-х фазне 
1-но 

фазне

- -

10(6) 35 110

3-х фазне 

-

Податок на додану 

вартість - 20%
0,258 0,258 0,332 0,402

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

Всього

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 кВт) на 2017 рік для сільської місцевості, по  ІІІ 

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

Вінницька обл. 0,75 0,75 0,93 1,1 1,43 - - -

Податок на додану 

вартість - 20%
0,15 0,15 0,186 0,22 0,286 - - -

Всього

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441



1,02 1,02 1,284 1,524 2,004 - - -

1,26 1,26 1,608 1,944 2,544 - - -

35 110

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 (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 кВт) на 2017 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 10(6)

3-х фазне 
1-но 

фазне

Вінницька обл. 0,85 0,85 1,07 1,27 1,67 - - -

Податок на додану 

вартість - 20%
0,17 0,17 0,214 0,254 0,334 - - -

Всього

СТАВКА 

плати за стандартне приєднання  електроустановок до електричних мереж (ІІІ ступеня від 50 кВт до 160 кВт) на 2017 рік для сільської місцевості, по І 

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 10(6) 35 110

3-х фазне 
1-но 

фазне

Вінницька обл. 1,05 1,05 1,34 1,62 2,12 -

1-но 

фазне
3-х фазне 

0,324 0,424 - -

1-но 

фазне
3-х фазне 

1-но 

фазне
3-х фазне 

-

Всього

Ставки визначено Постановою НКРЕКП від 26.01.2017 р. № 81 , з врахуванням змін внесених Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. №441

- -

Податок на додану 

вартість - 20%
0,21 0,21 0,268


