
 

            
Ставки  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2020 рік для міської та 
сільської місцевостей III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж оператора 

системи розподілу 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 

 
 

Оператор 
системи 

розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

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

Міська місцевість Сільська місцевість 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

1 ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 

0,972 0,972 1,054 1,317 1,320 1,320 1,431 1,788 

 

Ставки 
плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2020 рік для міської та 

сільської місцевостей II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж оператора 
системи розподілу 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 

 
 

Оператор 
системи 

розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

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

Міська місцевість Сільська місцевість 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

1 ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 

1,167 1,167 1,264 1,581 1,584 1,584 1,717 2,146 

 



Ставки  
плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2020 рік для 

міської та сільської місцевостей III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж 
оператора системи розподілу 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 

 
Оператор 
системи 

розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

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

Міська місцевість Сільська місцевість 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

1 ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 

0,972 0,972 1,054 1,317 1,320 1,320 1,431 1,788 

 
Ставки  

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2020 рік для 
міської та сільської місцевостей II категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж 
оператора системи розподілу 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 

 
 

Оператор 
системи 

розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

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

Міська місцевість Сільська місцевість 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

1 ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 

1,167 1,167 1,264 1,581 1,584 1,584 1,717 2,146 

 
 
 



Ставки  
плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2020 рік для 

міської та сільської місцевостей I категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок замовника до діючих мереж 
оператора системи розподілу 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 

 
 

Оператор 
системи 

розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

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

Міська місцевість Сільська місцевість 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

трифазне 
приєднання 

однофазне 
приєднання 

1 ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 

1,264 1,264 1,370 1,712 1,716 1,716 1,860 2,325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


