
Подання заяви на приєднання  
(типова форма Додаток №2) 

Проект договору про приєднання (Додаток №1) 
Проект технічних умов (Додаток №4) 

5 робочих днів від дня подання заяви 

CТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

відстань до 300 метрів Всі інші приєднання
НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄКТІВ ЗАМОВНИКІВ

I ступінь - до 16 кВт включно; 
II ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; 
III ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно. 

II та III ступені

I ступінь
НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПРИЄДНАННЯ 

20 календарних днів від дня оплати вартості
приєднаяння 

Оплата замовником вартості приєднання

Оплата
замовником

вартості
приєднання

НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПРИЄДНАННЯ 

Потужність до 160 кВт включно 

230 календарних днів (у т.ч. 30 днів для
проектування лінійної частини системи) 

120 календарних днів (у т.ч. 30 днів для
проектування лінійної частини системи) 

Потужність від 160 до 400 кВт включно 

280 календарних днів (у т.ч. 45 днів для
проектування лінійної частини системи) 

Потужність від 400 до 1000 кВт включно 

350 календарних днів (у т.ч. 60 днів для
проектування лінійної частини системи) 

Потужність від 1000 до 5000кВт включно 

Визначається умовами договору про
приєднання. 

Потужність від 5000кВт і більше 

30 календарних днів від дня оплати вартості
приєднаяння 

Проект договору про приєднання
(Додаток №3) 
Проект технічних умов (Додаток №5) 

10 робочих днів від дня подання заяви 

20 робочих днів у разі необхідності їх
узгодження з власником магістральних /
міждержавних електромереж 

Потужність від 160 кВт до 5 МВт 
Розрахунок плати за приєднання згідно
положень Розділу 4 Методики розрахунку
плати за приєднання електроустановок до
електричних мереж

Копія документа, який підтверджує право власності чи
користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності
об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи
користування земельною ділянкою або копію витягу з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

* - Згідно Постанови НКРЕКП "Про затвердження Кодексу систем розподілу" від 14.03.2018  № 310

Ситуаційний план та викопіювання з топографо-
геодезичного плану в масштабі 1:2000 із
зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів)
Замовника, земельної ділянки Замовника або
прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які
приєднуються до електричних мереж уперше) 

Копія паспорта або
належним чином
оформлена довіреність чи
інший документ на право
укладати та підписувати
договір про приєднання 

Техніко-економічне
обгрунтування (ТЕО)
вибору схеми
приєднання. (за
наявності) 

Потужність від 5 МВт і більше 
Розроблення проектно-кошторисної
документації на підставі отриманих ТУ 
Узгодження її з електропередавальною
організацією 

Будівництво чи реконструкція
електропередавальною організацією
електричних мереж (відповідно
передбаченим строкам)
Видача підписаного договору про
користування електроенергією або
договору про постачання електроенергії
та підключення за процедурою 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474053n1568.doc
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474053n1567.doc
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474053n1570.doc
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474053n1569.doc
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474053n1571.doc
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18



