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На виконання пункту 3.2.4 Правил роздрiбного ринку електричноТ
енергii, у зв'язку з коливанням цiни на енергоносiй в бiк збiльшення на
ринках РДН / ВЦР, iнформlzсмо Вас про можциву змiну умов Щоговору в
червнi 2020 року на пiдставi п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону }краiни "Про публiчнi
закупiвлi>.

Змiна цiни вiдбуватиN,{етъся в Me}tax дозволентдх 10 Yо для кожного
Споживача iндивiдуально,. в залеN<ностi вiд l1iни за 1 кВт/год за
резулътатами процедури закупiвлi, ле перемiг ПостачалъFIик/ або за
резудьтатами укJrадених додаткових угод про змiну цiни в попереднiх
перiодах.

Пр, цъому ТОВ ,,€вроенерготрейц>

наголоtLIус/ щс змiна цiни
стосусться виюIючно закупiвепьноТ BapTocTi електри.,tноi енергiТ на ринках
РДН та ВДР, а винагорода Постачальника/ цiна послуг передачi та
розподiлу загIишаються незмiнними.
Щодаток: експертнчiчl висF{овок Черкаськоi
паIIати Ns 0-362 вiд 25 ,tравI{я '2020 року на 7
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2020 року

Запrовllик експертизII :TOI] "СВРОЕНЕРГО]'РЕЙД"
Експерт: Кононець JI.К.
3. Пiдстава для проведеIIIIя експертизи: заявка замовника вiд 25.05.2020 р.
Нарял N9 О - 362 вiд 25.05.2020 р.
4. Завдання експертизrr (ловiдково - iнформаuiйне): надання iнформачiТ про зростання
середньозваженоТ цiни електричноТ енергiТ за 20 днiв травlrя (01-20 травня) 2020 рокУ
вiдносно квiтня (в rtiлому) 2020 року на I'ДН та зростання серелньозваженоТ цiни
електричноТ енергiТ в TpaBHi (01-20 травня) 2020 року вiдносно квiтня (в цiлому) 2020 року
на ВДР, згiдно iнформачiТ /lГI "Оператор ринку" I]o резчлы,атам r,оргiв.
5. .Що експертизи пред'явлеllо: документи не пред'яв.llенi.
б. ЕкспертизоIо BcTaIloBJIeIIo: згiдно з завданням експертизи та на пiдставi iнформаuiТ
офiшiйного сайту: Irttps://wr,l,w.oree.com.ua/ /{[I "Опсратор ринку". яке створено на базi
ЩП "Енергоринок" (оптовоt,о tIокупця iпролавttя елекl,роенергiТ) з 0l ;tипня 20l9 рокУ
вiдповiдно ло Закону УкраТни "ГIро ринок е.rlектричноТ eHepl,iT" Nc 20l9-VIII Bi.,t
l3.04.20l7p.:
- зростаI{ня середньозваженоТ цiни еJIек,гричIIоТ енергiТ за 20 лнiв травня (01-20 r'равlrя)
2020 року вiдносно квiтня (в uiлому) 2020 рок1, на Р!Н та зростання середньозваженоТ цiни
електричноТ енергiТ в TpaBHi (01-20 травня) 2020 року вiдносно квiтня (в чiлому) 2020 року
на BffP, згiдно iнформаuiТ !I1 "Оператор ринку" по результатам торгiв. с,гаlrовить (llив.
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