
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

23 грудня 2020 року № 2701 
 

 

 

 

 

 

 

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» 

1,978  1,826  1,521  1,938  1,789  1,491  1,729  1,596  1,330  1,694  1,564  1,303  1,432  1,322  1,102  1,403  1,295  1,080  0,674  0,623  0,519  0,661  0,610  0,508  

 

 

 

 

 

 
 

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



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

23 грудня 2020 року № 2701 
 

 

 

 

 

 

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» 

2,546  2,350  1,959  2,495  2,303  1,919  2,225  2,054  1,712  2,181  2,013  1,678  1,843  1,702  1,418  1,807  1,668  1,390  0,868  0,801  0,668  0,851  0,785  0,655  

 

 

 

 

 

 

 

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


