
 

Додаток 63 

до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_____ _______________ 2020 року № _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік для ТОВ «Нафтогаз Тепло» для електроустановок, 

призначених для споживання електричної енергії (без податку на додану вартість), тис. грн/1 кВт 
 
 

№ 

з/п 

Територіальна 

одиниця оператора 

системи розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ 

міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

 
ТОВ «Нафтогаз 

Тепло» 

1,986  1,833  1,528  1,946  1,797  1,497  1,736  1,602  1,335  1,701  1,570  1,309  1,438  1,327  1,106  1,409  1,301  1,084  0,677  0,625  0,521  0,664  0,613  0,511  

 

 

 

 

 
 

 

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики       А. Огньов 



 

Додаток 64 

до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_____ _______________ 2020 року № _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік для ТОВ «Нафтогаз Тепло» для електроустановок, 

призначених для виробництва електричної енергії (без податку на додану вартість), тис. грн/1 кВт 
 
 

№ 

з/п 

Територіальна 

одиниця оператора 

системи розподілу 

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ 

0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ 

міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

категорія 

надійності 

електропостачання 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

 
ТОВ «Нафтогаз 

Тепло» 

2,586  2,387  1,989  2,534  2,339  1,949  2,260  2,086  1,739  2,215  2,045  1,704  1,872  1,728  1,440  1,835  1,694  1,411  0,882  0,814  0,678  0,864  0,798  0,665  

 

 

 

 

 
 

 

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики       А. Огньов 

 

 



 

Додаток 65 

до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_____ _______________ 2020 року № _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ставки плати за лінійну частину приєднання на 2021 рік для всіх операторів систем розподілу (без податку на додану вартість), тис. грн/1 м 
 
 
 

№ 

з/п 

Тип лінії електропередавання 

(повітряна або кабельна) 

Ставки плати за лінійну частину приєднання на відповідних ступенях напруги (кВ), тис. грн/1 м 

розташування точки приєднання на межі земельної ділянки замовника розташування точки приєднання на земельній ділянці замовника 

0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ 0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ 

1 Повітряна лінія електропередавання (ПЛ) 0,956 0,831 1,825 2,603 0,956 0,831 1,825 2,603 

2 Кабельна лінія електропередавання (КЛ) 2,094 2,857 5,236 – 2,094 2,857 5,236 – 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики       А. Огньов 


