ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку
електричної енергії (далі – Координаційний центр)
м. Київ

20.04.2018

1. Відкриття засідання, Вступне слово Віце-прем’єр-міністра України,
Голови Координаційного центру Кістіона В.Є.
2. Стан виконання Зведеного плану-графіку заходів із запровадження
нового ринку електричної енергії (далі – Зведений план-графік).
Доповідач – Гудаченко А.В.
Керівник Секретаріату Координаційного центру - до 10 хв.
3. Стан виконання окремих доручень Координаційного центру, а саме:
- реалізація Плану заходів щодо корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго»;
- питання щодо відокремлення діяльності оператора системи передачі;
- організація роботи новоствореного центрального органу виконавчої
влади – Державної інспекції енергетичного нагляду України;
- розробка та затвердження Міненерговугілля Правил безпеки
постачання, Правил формування прогнозного балансу електроенергії ОЕС
України та галузевих технічних регламентів;
- розробка та затвердження Державною службою статистики порядку
надання органу державної статистики відомостей про діяльність суб’єктів
господарювання, що здійснюють виробництво, передачу, розподіл,
постачання, експорт та імпорт електричної енергії.
Доповідач – Насалик І.С.
Міністр енергетики та вугільної промисловості - до 15 хв.
Співдоповідач – Ковальчук В.В.
Тимчасово виконуючий обов’язки директора – до 5 хв.
4. Питання роботи постійно діючої робочої групи Координаційного
центру (Проектний офіс) та спеціальних робочих (тематичних) груп, а саме:
- підготовка та направлення листа до НКРЕКП із визначенням
деталізованого переліку концептуальних (важливих) питань до
затверджених НКРЕКП нормативно-правових актів;
- опрацювання питання щодо організації та започаткування роботи
постачальників універсальної послуги, а також постачальників «останньої
надії»;

- розгляд проблемних питань, які виникають при проведені розділення
діяльності енергопостачальних компаній;
- організація проведення електронних аукціонів з продажу електричної
енергії за двосторонніми договорами виробниками електроенергії
державної форми власності;
- проведення аналізу анкетування відносно стану готовності потенційних
учасників ринку до роботи в новому ринку електричної енергії;
- внесення до складу постійно діючої робочої групи Координаційного
центру
(Проектний
офіс)
представника
Громадської
спілки
«Всеукраїнська Енергетична Асамблея» Сакву Юрія Вікторовича.
Доповідач – Євдокімов В.А.
Радник Віце-прем’єр-міністра України - до 15 хв.
5. Обговорення
та
Координаційного центру.

визначення

дати

наступного

засідання

Тривалість засідання – до 1 год. 30 хв.

