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1 П 1.1

 Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю до 16 кВт 

(включно)

1 ТУ та проєкт 

договору
1587,30

2 П 1.2

Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю більше 16 кВт 

до 50 кВт (включно) 

1 ТУ та проєкт 

договору
1945,84

3 П 1.3

Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж  системи розподілу електроустановок потужністю більше 50 

кВт до 5000 кВт (включно) 

1 ТУ та проєкт 

договору
3895,49

4 П 1.4

Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж  системи розподілу електроустановок  потужністю більше 5000 

кВт  

1 ТУ та проєкт 

договору
4590,18

5 П 1.5
Розробка технічних умов на перенесення (перевлаштування) електромереж та 

підготовка проєкту договору з надання послуг   

1 ТУ та проєкт 

договору
1575,42

1 П 2.1

Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої 

стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по 

завданню на проєктування (точка приєднання РУ-0,4 кВ ТП або опора ПЛ-0,4 кВ) 

потужністю до 10 кВт

1 технічне 

рішення
462,52

2 П 2.2

Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої 

стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по 

завданню на проєктування (точка приєднання РУ-0,4 кВ ТП або опора ПЛ-0,4 кВ) 

потужністю вище 10 кВт

1 технічне 

рішення
751,20

3 П 2.3

Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої 

стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по 

завданню на проєктування (точка приєднання РУ-6 (10) кВ ТП або опора ПЛ-6 (10) 

кВ)

1 технічне 

рішення
1043,30

4 П 2.4

Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої 

стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по 

завданню на проєктування (точка приєднання РУ-10 (35) кВ ПС 35-150 кВ або 

опора ПЛ 35-150 кВ)

1 технічне 

рішення
2027,46

5 П 2.5

Узгодження проєктної документації "Техніко-економічне обгрунтування схеми 

приєднання (видачі)  потужності" відповідно до чинних нормативно-правових актів 

на напрузі 6-10 кВ

1 ТЕО 852,62

6 П 2.6

Узгодження проєктної документації "Техніко-економічне обгрунтування схеми 

приєднання (видачі)  потужності" відповідно до чинних нормативно-правових актів 

на напрузі 35-110-150 кВ

1 ТЕО 1943,64

1 П 3.1
Підключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі 

обліку)
1 ввід 262,58

2 П 3.2
Відключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі 

обліку)
1 ввід 175,93

3 П 3.3 Підключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП) 1 ввід 280,02

4 П 3.4 Відключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП) 1 ввід 221,36

5 П 3.5
Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та 

однофазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму
1 ввід 777,19

6 П 3.6
Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та 

трифазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму
1 ввід 985,87

7 П 3.7
Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в 

будівлю із застосуванням підйомного механізму
1 ввід 297,36

8 П 3.8
Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в 

будівлю із застосуванням підйомного механізму
1 ввід 359,95

9 П 3.9
Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та 

однофазних вводів в будівлю із застосуванням лазів
1 ввід 751,16

10 П 3.10
Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та 

трифазних вводів в будівлю із застосуванням лазів
1 ввід 1011,96

11 П 3.11
Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в 

будівлю із застосуванням лазів
1 ввід 448,58

12 П 3.12
Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в 

будівлю із застосуванням лазів
1 ввід 537,28

Перелік та вартість додаткових робіт (послуг), пов’язаних із ліцензованою діяльністю, що виконуються 

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
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№
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Назва роботи (послуги) Вимірник
Вартість, 

грн з ПДВ
Примітки

 1. Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання

Плата за послуги не 

стягується (крім 

випадків підключення 

тимчасових (сезонних) 

об'єктів до електричної 

мережі). Вартість 

ураховується під час 

розрахунку ставок плати 

за приєднання

 2. Узгодження проєкту електропостачання об'єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам

Плата за послуги не 

стягується. Вартість 

ураховується під час 

розрахунку ставок плати 

за приєднання

 3. Підключення та/або відключення електроустановок  за ініціативою замовника



13 П 3.13
Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку 

електроенергії з установкою однофазного електролічильника 
1 лічильник 1137,12

14 П 3.14
Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку 

електроенергії з установкою трифазного електролічильника 
1 лічильник 1705,32

15 П 3.15

Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів 

електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з 

завданням в будинку з ліфтом)

1 лічильник 94,32

16 П 3.16

Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів 

електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з 

завданням в будинку з ліфтом)

1 лічильник 63,74

17 П 3.17

Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів 

електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з 

завданням в будинку без ліфта)

1 лічильник 117,26

18 П 3.18

Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів 

електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з 

завданням в будинку без ліфта)

1 лічильник 84,16

19 П 3.19
Підключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі 

обліку)
1 ввід 288,07

20 П 3.20
Відключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі 

обліку)
1 ввід 219,24

21 П 3.21 Підключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП) 1 ввід 322,72

22 П 3.22 Відключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП) 1 ввід 274,70

23 П 3.23
Підключення в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням 

вузла обліку або його частини
1 лічильник 181,02

24 П 3.24
Дистанційне відключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за 

допомогою програмного комплексу
1 лічильник 56,87

25 П 3.25
Дистанційне підключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за 

допомогою програмного комплексу
1 лічильник 56,87

26 П 3.26
Відключення  в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням 

вузла обліку або його частини
1 лічильник 81,61

1 П 4.1
Виконання позачергової  технічної перевірки однотарифного однофазного 

розрахункового лічильника електроенергії
1 лічильник 550,54

2 П 4.2
Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного однофазного 

розрахункового лічильника електроенергії з перевіркою параметризації 
1 лічильник 794,71

3 П 4.3
Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного однофазного 

розрахункового лічильника електроенергії без проведення перевірки параметризації
1 лічильник 563,65

4 П 4.4
Виконання позачергової  технічної перевірки однотарифного трифазного 

розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі
1 лічильник 753,68

5 П 4.5

Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного трифазного 

розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі з 

перевіркою параметризації

1 лічильник 986,74

6 П 4.6

Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного трифазного 

розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі 

без проведення перевірки параметризації

1 лічильник 779,93

7 П 4.7

Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного трифазного 

електролічильника електроенергії 0,4 кВ  з вимірювальними трансформаторами з 

перевіркою параметризації 

1 лічильник 1104,06

8 П 4.8

Виконання позачергової  технічної перевірки багатотарифного трифазного 

електролічильника електроенергії 0,4 кВ  з вимірювальними трансформаторами без 

проведення перевірки параметризації.

1 лічильник 832,34

9 П 4.9

Позачергова технічна перевірка однотарифного трифазного електролічильника 

активної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-

150 кВ

1 лічильник 632,98

10 П 4.10

Позачергова технічна перевірка багатотарифного трифазного електролічильника 

активної та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках 

напругою 6-150 кВ з перевіркою параметризації 

1 лічильник 929,12

11 П 4.11

Позачергова технічна перевірка багатотарифного трифазного електролічильника 

активної та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках 

напругою 6-150 кВ без проведення перевірки параметризації

1 лічильник 754,91

1 П 5.1 Виконання пломбування  вузла обліку або його частини 1 вузол обліку 659,75

2 П 5.2 Виконання розпломбування вузла обліку або його частини 1 вузол обліку 297,22

1 П 6.1
Параметризація (програмування) багатофункціонального лічильника електричної 

енергії за допомогою програми параметризації
1 лічильник 655,38

 4. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника

Послуги   комерційного 

обліку електричної 

енергії, які надаються за 

рахунок та за 

ініціативою замовника

 5. Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини  за ініціативою замовника

Послуги   комерційного 

обліку електричної 

енергії, які надаються за 

рахунок та за 

ініціативою замовника

 6. Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника

Послуги   комерційного 

обліку електричної 

енергії, які надаються за 

рахунок та за 

ініціативою замовника



3 П 6.2
Дистанційна параметризація (програмування) багатофункціонального лічильника 

електричної енергії за допомогою програмного комплексу
1 лічильник 74,78

1 П 7.1

Встановлення  однофазного електролічильника за заявою замовника на 

електроустановках, де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за 

ТКО

1 лічильник 198,84

2 П 7.2
Заміна однофазного електролічильника за заявою замовника на електроустановках, 

де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО
1 лічильник 321,20

3 П 7.3

Встановлення трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою 

замовника на електроустановках, де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, 

відповідальною за ТКО

1 лічильник 430,86

4 П 7.4

Встановлення  трифазного електролічильника з трансформатором струму на 

стороні НН за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 428,28

5 П 7.5

Встановлення трифазного електролічильника з трансформатором струму і напруги 

на стороні ВН за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де 

виконавець є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 428,28

6 П 7.6

Встановлення  трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в 

електроустановках до 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 624,61

7 П 7.7

Встановлення  трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в 

електроустановках понад 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО 

1 лічильник 1010,74

8 П 7.8

Заміна трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника на 

електроустановках, де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за 

ТКО

1 лічильник 642,43

9 П 7.9

Заміна  трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за 

заявою замовника на електроустановках, де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є 

стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 367,10

10 П 7.10

Заміна  трифазного електролічильника з трансформатором струму і напруги на 

стороні ВН за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 367,10

11 П 7.11

Заміна трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в 

електроустановках до 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 512,42

12 П 7.12

Заміна трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в 

електроустановках понад 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за ТКО

1 лічильник 597,37

13 П 7.13

Заміна електронного лічильника електроенергії за заявою замовника на 

електроустановках, де АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є стороною, відповідальною за 

ТКО

1 лічильник 914,71

1 П 8.1
Підключення та заземлення ЛЕП-0,4 кВ згідно з заявками споживачів для 

проведення робіт в охоронній зоні ліній
1 підключення 404,26

2 П 8.2
Підключення та заземлення ЛЕП-10 кВ згідно з заявками споживачів для 

проведення робіт в охоронній зоні ліній
1 підключення 837,70

3 П 8.3
Проведення технічного нагляду за виконанням робіт у межах охоронних зон 

електромереж (кабельні лінії)
1 абонент 449,93

4 П 8.4

Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для 

проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (без застосування 

автопідіймача)

1 допуск 4544,26

5 П 8.5

Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для 

проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (із застосуванням 

автопідіймача)

1 допуск 3229,90

6 8.6

Проведення технічного нагляду під час виконання будівельно-монтажних, 

ремонтних та робіт з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на 

діючих електроустановках та в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 

0,4 кВ (на 1 км лінії)  

1 км лінії 2226,18

7 8.7

 Проведення технічного нагляду під час виконання будівельно-монтажних, 

ремонтних та робіт з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на 

діючих електроустановках та в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 

10 кВ (на 1 км лінії)   

1 км лінії 2940,91

 7. Встановлення (заміна) за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де виконавець є стороною, відповідальною за точку 

комерційного обліку

8. Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж

Послуги   комерційного 

обліку електричної 

енергії, які надаються за 

рахунок та за 

ініціативою замовника


