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Затверджено та введено в дію
наказом № 38 від 03.03.2020
ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» НА 2020 РІК
№
з/п

Заходи, спрямовані на досягнення цілей

Ціль

1

Впровадження та

сертифікація системи
управління якістю
(далі – СУЯ) відпові- 
дно до вимог стандарту ДСТУ ISO
9001:2015.

2

Об'єднання ринків
електричної енергії
України та Республіки Молдова з метою
збільшення конкуренції між учасниками
ринку, більш ефективної взаємодії в процесі виробництва,
передачі, розподілу,
купівлі-продажу та
надійного і безпечного постачання
електричної енергії
споживачам України
та Республіки Молдова.










3

Створення адміністратора моніторингу
енергетичного ринку
на національному
рівні з метою підтримки моніторингу
ринку та приведення
його у відповідність
до європейських





Завершення розроблення та
впровадження нової документації,
що регламентує СУЯ.
Вибір органу з сертифікації, підготовка та проведення сертифікації
СУЯ на відповідність вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015.
Провести переговори з молдовською стороною щодо можливості
Market Coupling ринків електричної енергії України та Республіки
Молдова та отримати відповідну
згоду.
Ознайомитися з міжнародним
досвідом взаємодії операторів
ринків в рамках об'єднаних енергетичних ринків їх країн в процесі
функціонування РДН та ВДР.
Спільно з молдовською стороною
проаналізувати звіт про дослідження і оцінку трансграничної
торгівлі електричною енергією між
Україною та Республікою Молдова, який може здійснити Тetra
Tech (USAID) в рамках Меморандуму.
Розробити спільну дорожню карту
для Market Coupling.
Вжити заходів щодо внесення
змін до чинного законодавства, у
разі необхідності, або розроблення нового, яке має врегулювати
питання об'єднання торгових
майданчиків ринків електричної
енергії України та Республіки
Молдова.
Проведення аналізу існуючих
механізмів відносно моніторингу
РДН та ВДР.
Розробка технічного завдання за
результатами проведеного аналізу.
Вивчення європейського та світового досвіду механізмів монітори-

1

Відповідальні за досягнення цілей

Термін досягнення цілей,
форма звітності

Відповідальний
за СУЯ; відповідальні за процеси СУЯ; керівництво всіх
підрозділів підприємства.

До кінця 1 кварталу
2020 р., накази про
впровадження
СУЯ; сертифікат
відповідності СУЯ.

Керівництво
підприємства;
відповідальні за
процеси СУЯ.

До кінця 2020 р.,
звіт про функціонування СУЯ.

Керівництво
підприємства;
відповідальні за
процеси СУЯ.

До кінця 2020 р.,
розроблені та затверджені документи; звіт про функціонування СУЯ.
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Ціль
вимог REMIT щодо
цілісності та прозорості оптового ринку
енергетики.





нгу, зокрема в галузі електроенергетики.
Проведення аналізу невідповідності вимогам REMIT.
Розробка методології моніторингу
РДН та ВДР.
Здійснення заходів щодо внесення змін до чинного законодавства
або розроблення нового, яке має
врегулювати питання створення
на базі ДП «Оператор ринку» адміністратора моніторингу енергетичного ринку на національному
рівні, як посередника між учасниками енергетичного ринку та
ACER.
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Відповідальні за досягнення цілей

Термін досягнення цілей,
форма звітності

