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Про розгляд запиту

Шановна пані Оксано!
Міністерство енергетики України розглянуло, в межах повноважень, Ваш
запит від 06.05.2021 щодо отримання інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації» щодо застосування Правил користування
електричною і тепловою енергією, затверджених наказом Міністерства енергетики
та електрифікації СРСР від 06.12.1981 № 310 (далі – наказ), та повідомляє.
Відповідно до Положення про Міністерство енергетики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507,
Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в
електроенергетичному,
ядерно-промисловому,
вугільно-промисловому,
торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах.
Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку
електричної енергії, відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного
та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів
споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання
електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне
середовище визначаються та регулюються Законом України «Про ринок
електричної енергії» (далі ‒ Закон).
Так, регулювання взаємовідносин, які виникають під час купівлі-продажу
електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та
споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими
учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначаються Правилами
роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила). Ці Правила є обов’язковими для виконання
усіма учасниками роздрібного ринку.
Зважаючи на зазначене, взаємовідносини, які виникають під час купівліпродажу електричної енергії мають здійснюватися, зокрема, відповідно до Закону
та Правил.
Водночас повідомляємо, що «Правила пользования электрической и тепловой
энергией», затверджені наказом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
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від 06.12.1981 № 310, (із змінами) діяли на території України згідно
Міненерго України від 28.10.1999 № 307/262.
Зазначений наказ було скасовано спільним наказом Міністерства
енергетики України та Державного комітету України з питань
комунального господарства від 21.01.2003 № 18/12 «Про скасування
наказу Міненерго та Держбуду України від 28.10.1999 № 307/262».
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