
Приймання документів та визначення типу приєднанням

1. Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж забезпечується на 
підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком. 
Договір та технічні умови про приєднання видаються у випадках:

- приєднання нової електроустановки;
- збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
- зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
- зміни точки приєднання електроустановки замовника;
- зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

2. Приймання документів для підготовки технічних умов та договору про приєднання до 
електричних мереж здійснюється:

центральним офісом ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» - у разі приєднання електроустановки 
незалежно від величини розрахункового максимального навантаження, ступеня напруги в 
точці приєднання, категорії надійності електропостачання, приєднання електроустановок, 
призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел 
енергії, когенераційних установок, а також у разі приєднання електроустановок замовника до
електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією.
філіями ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» - у разі приєднання електроустановок від мереж 
компанії з величиною максимального розрахункового навантаження до 16 кВт включно та 
напругою до 1000 В у точці приєднання потужності;
3. Замовник подає заяву про приєднання електроустановки певної потужності та повний 
комплект документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до 
електричних мереж. Приймання документів здійснюється відповідальними працівниками 
філій та центрального офісу ПАТ «ЕК«Херсонобленерго».

4. У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви, або отримання 
заяви, що не відповідає вимогам «Правил приєднання електроустановок до електричних 
мереж», ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання 
повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

5. ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» визначає тип приєднання електроустановки замовника 
(стандартне або таке, що не є стандартним) та надає замовнику проект договору та технічних
умов про приєднання.

6. У разі незгоди із запропонованими ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» точками забезпечення
потужності, замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може 
запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для 
розробки техніко-економічного обґрунтування надаються ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» 
безоплатно протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту реєстрації заяви. ПАТ 
«ЕК«Херсонобленерго» приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення 
потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності 
відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання його пропозицій обґрунтовану 
письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову Інспекцію 
Держенергонагляду у Херсонській області.



Стандартний тип приєднання

Тип приєднання буде визначено як стандартне, у разі якщо розрахункова (прогнозована) 
потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) 50 кВт і менше та 
якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності не 
перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має 
знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу 
точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах 
електропередавальної організації.

Як нараховується сума до сплати за стандартне приєднання

Сума до сплати за стандартне приєднання нараховується відповідно до Методики розрахунку
плати за  приєднання електроустановок до електричних мереж,  затвердженою постановою
Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  енергетики  (НКРЕ) від
12.02.2013р.  №  115  та  Податкового  кодексу  України  (у  частині  нарахування  ПДВ)  за
формулою:

П  = Рзаявл. х С,

де С - ставки плати за стандартне приєднання, які затверджуються постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) на базовий період та
на сьогоднішній день становлять:

Ставки плати за стандартне приєднання на 2014 рік у Херсонській області (без 
податку на додану вартість), затверджені постановою   Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики   від 05.12.2013 № 1529   (зі змінами, що внесені 
відповідно до постанови НКРЕ   від 20.03.2014 № 255  )

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=10366
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2106-13/print1391428553060832


Нестандартний тип приєднання

Тип приєднання буде визначено як нестандартне, у разі якщо розрахункова (прогнозована) 
потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) більше 50 кВт АБО  
якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності 
перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має 
знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу 
точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах 
електропередавальної організації, які мають мають змогу приєднати розрахункову 
(прогнозовану) потужність об'єкта замовника із збереженням показників якості електричної 
енергії та надійності електропостачання.

Як нараховується сума до сплати за приєднання, яке не є 
стандартним

Сума до сплати за приєднання, яке не є стандартним нараховується ПАТ

 ”ЕК ”Херсонобленерго” на основі:

кошторису розробленої Вами проектної документації,
методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж за 
формулою:

П = Рзаявл. х Нр + Впр + Всоб., 

де Рзаявл. – заявлена до приєднання потужність замовника;

Нр – питома вартість резерву абонованої приєднаної  потужності на джерелі живлення на 
дату укладання договору про приєднання;

Впр – вартість будівництва (реконструкції) електромереж, згідно наданої Вами проектно-
кошторисної документації;

  Всоб. - сума фактичних витрат на приєднання, що формують виробничу собівартість за дже-
релом живлення (сума вартості підготовки технічних умов, сума вартості узгодження 
проектно-кошторисної документації та підключення, згідно калькуляцій.).

У  разі  необхідності  виконання  реконструкції  джерела  живлення,  якщо  резерв
абонованої  приєднаної  потужності  джерела  живлення  менше  заявленої  до  приєднання
потужності, плата за приєднання розраховується по формулі 7 Методики розрахунку плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж. 

Вартість послуги з приєднання оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору про 
приєднання.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13#n15
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