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На виконання пункту З.2.4 Правил роздрiбного ринку електричноТ
енергii, у зв'язку з коливанням цiни на енергоносiй в бiк збiлъшення на
ринках РДН / ВДР, iнфорlлусlло Вас пrlо Mo.>кпrBy змiну умов Щоговору в
BepecHi та жoBTHi 2020 року на пiдставi п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону }краiни "Про
публiчнi закупiвлirr.

Змiна цiни вiдбуватI4меться в межах дозволених ]"0 Yо дJIя кожного
Споживача iндивiдуально, в зацежностi вiд lдiни за 1кВт/год за
результатами проIJ,ецури зацrпiзлi,, де перемiг Постачальник/ або за
результатами укпадених додаткових угод про змiну цiни в попереднiх
перiодах.
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виклIочно закупiве.пьнсlТ BapTocTi е.rIектричноТ енергiТ на prIrrKax
РДН та ВДР, а винагорода ГIостачальника/ цiна поспуг передачi та
розподiлу залишаються незмiнними.
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