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№
на N°

Вінницька районна рада
вул. Хмельницьке шосе, 17
м. Вінниця, 21036
Відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України
від 24.03.2020 № 10007/0/2-20 Міністерство енергетики та захисту довкілля
розглянуло лист Вінницької районної ради Вінницької області від 17.03.2020
№ 01 -03/237 щодо низки рішень прийнятих райрадою та в межах компетенції
інформує стосовно плати за розподіл природного газу і скасування постанови
11КРКК1І.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» (далі
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі
Регулятор) на
ринку природного газу належить, зокрема, затвердження та оприлюднення у
встановленому
порядку
методології визначення тарифів
на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, методологій
визначення тарифів на послуги розподілу, зберігання (закачування, відбору)
природного
газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим
регульованого доступу відповідно до статті 48 Закону, на послуги установки
ІЛ40 та встановлення (зміна) тарифів, які повинні забезпечити необхідні
інвестиції в газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища, а також
установку [,N 0 ; встановлення (зміна) тарифів на послуги транспортування
природного газу транскордонними газопроводами відповідно до методології
визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок
входу і точок виходу.
Регулятор затверджує Типовий договір розподілу природного газу та
Кодекс газорозподільних систем відповідно до статей 40 і 41 Закону.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 3 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі
Закон про НКРНКП) Регулятор здійснює
формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних
послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження
над0” 1' Рліпл”,я1]р р у законом.
МІНЕКОЕНЕРГО

№ 26/1.1-15.1-8806 від 06.0-1.2020
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Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх
посадовим і службовим особам, с у б ’єктам господарювання, політичним
партіям, громадським о б ’єднанням, професійним спілкам та їх органам
забороняється чинити незаконний вилив на процеси державного регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (абзац 2 частити 2 статті 5 Закону
про НКРЕКІ І).
Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної
влади, крім випадків, передбачених цим Законом (частина 3 статті 5 Закону про
І ІКРІ К'11).
Враховуючи зазначене, Мпіекоснерго не має повноважень для прийняття
рішень щодо скасування постанови Регулятора.

В. о. Міністра
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