
Плата за стандартне приєднання на 2021р. 

 

 Згідно з нормативними документами НКРЕКП плата за стандартне приєднання П, розраховується за наступною 

формулою:  

П = Рзаявл × Сс, м, к, ф, н, тис.грн. 
де:  

Рзаявл  – заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника згідно заяви про приєднання до 

електричних мереж, кВт; 

С – встановлена в установленому порядку ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн./кВт без ПДВ, яка 

диференціюється за такими індексами:  

с - ступінь стандартного приєднання: перший - від 0 кВт до 16 кВт включно, другий - від 16 кВт до 50 кВт 

включно;  

м - місцезнаходження електроустановок заявника (місто, сільська місцевість);  

к - категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), замовлена 

заявником (I, II, III);  

ф - схема електрозабезпечення (одно - чи трифазна);  

н - рівень напруги в точці приєднання (0,4; 6(10)), кВ.  

 

Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж І ступеня (до 16 кВт включно) на 

2021 рік (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж ПрАТ «Кіровоградобленерго»  на відстань, що не 

перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) складає, тис.грн/1кВт: 

для міської місцевості,  ІІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  0,867 0,867 0,939 1,174 

ПДВ (20%) 0,173 0,173 0,188 0,235 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,040 1,040 1,127 1,409 

 

для міської місцевості, ІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,040 1,040 1,127 1,409 

ПДВ (20%) 0,208 0,208 0,225 0,282 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,248 1,248 1,352 1,691 

 

для міської місцевості, І категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,127 1,127 1,221 1,526 

ПДВ (20%) 0,225 0,225 0,244 0,305 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,352 1,352 1,465 1,831 

 

для сільської місцевості, ІІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,490 1,490 1,614 2,018 

ПДВ (20%) 0,298 0,298 0,323 0,404 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,788 1,788 1,937 2,422 

 



для сільської місцевості, ІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,787 1,787 1,937 2,421 

ПДВ (20%) 0,357 0,357 0,387 0,484 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 2,144 2,144 2,324 2,905 

 

для сільської місцевості, І категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,936 1,936 2,099 2,623 

ПДВ (20%) 0,387 0,387 0,420 0,525 

Всього вартість,  тис. грн/1 кВт 2,323 2,323 2,519 3,148 

 

 

Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ІІ ступеня (від 16 кВт до 50 

кВт включно) на 2021 рік (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 

відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) складає, 

тис. грн/1 кВт: 

для міської місцевості,  ІІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  0,867 0,867 0,939 1,174 

ПДВ (20%) 0,173 0,173 0,188 0,235 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,040 1,040 1,127 1,409 

 

для міської місцевості, ІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,040 1,040 1,127 1,409 

ПДВ (20%) 0,208 0,208 0,225 0,282 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,248 1,248 1,352 1,691 

 

для міської місцевості, І категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,127 1,127 1,221 1,526 

ПДВ (20%) 0,225 0,225 0,244 0,305 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,352 1,352 1,465 1,831 

 

 

 

 

 



 

 

для сільської місцевості, ІІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,490 1,490 1,614 2,018 

ПДВ (20%) 0,298 0,298 0,323 0,404 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 1,788 1,788 1,937 2,422 

 

для сільської місцевості, ІІ категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,787 1,787 1,937 2,421 

ПДВ (20%) 0,357 0,357 0,387 0,484 

Всього вартість, тис. грн/1 кВт 2,144 2,144 2,324 2,905 

 

для сільської місцевості, І категорія надійності електропостачання 

  

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) 6 (10) 20 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

трифазне 

приєднання 

однофазне 

приєднання 

Ставка  1,936 1,936 2,099 2,623 

ПДВ (20%) 0,387 0,387 0,420 0,525 

Всього вартість,  тис. грн/1 кВт 2,323 2,323 2,519 3,148 

 

           Розміри ставок затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 23.12.2020р. №2700 "Про затвердження ставок плати за стандартне 

приєднання на 2021 рік ". 


