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На виконання пункту 3.2.4 Правил роздрiбного ринку електричноi
енергii, у зв'язку з коливанням цiни на енергоносiй в бiк збiльшення на
ринках РДН / ВДР, iнфорплусмо Ва_с про можцлrву змiну умов Щоговору в
серпнi 2020 року на пiдставi п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону }краТни "Про публiчнi
закупiвлirr.

Змiна цiни вiдбуватиметъся в меN(ах дозволених 10 % мя кожного
Споживача iндивiдуально/ в за,пежностi вiд цiни за 1 кВт/год за
результатами процедури закупiвлi, де перемiг Постачальник/ або за
результатами укладених додаткових угод про змiну цiни в попереднiх
перiодах.

При цъому ТОВ
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що змiна

цiни
стосу€ться виключно закупiве.пьноТ BapTocTi електричноТ енергii на ринках
РДН та ВДР, а винагорода Постачацъника/ цiна послуг передачi та
розподiлу залишаються незмiнними.
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ЕкспЕртниЙ висновок
вiд 20.08.2020
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Замовник експертизи: ТОВ <€вроенерготрейд)
Експерт: Кононець Л.К.
Пiдстава для проведення експертизи:
заявка замовника вiд 20.08.2020 р.
наряд N9 О - 531 вiд 20.08.2020 р.
4 Завдаllня експертизи (ловiдкове - iнформачiйне): надання iнформачii про змiну
СереДнЬоЗваженоТ цiни електричноТ енергiТ за l0 днiв серпня (01-10 серпня) 2020 р. вiдносttо
10 днiв Червня (01-10 червня) 2020 р., в торговоi зонi
- ОЕС УкраТни.,lti;tнсl iнформаuil'lJII
"Оператор ринку", по результатам торгiв на PflH

5

До експертизи пред'явлено: !окументи не пред'явленi.

б

Експертизоювстановлено:
Згiдно з завданням експертI,Iзи та на пiдставi iнформачii офiuiйного сайту
https://www.oree.com,ual ДП "Оператор ринку", яке створено на базi ffП "Енергоринок"
(гуртового покупця i продавця електроенергiI) i дiс з 01.07.2019 р., у вiдповiдностiдо закону
Украiни "Про ринок електричноТ енергiТ" Na 20l9-VIII вiд l3.04.20l 7 р.
- змiна середньозваженоi цiни електричноТ енергii за l0 днiв серпня (01-10 серпня) 2020р.
:

вiдносно 10 днiв червня (0l - 10 червня) 2020 р.. в торговоТ зоtli
ОЕС УкраТни, згiдно
iнформаuii !П "Оператор ринку", в торговоI зонi
ОЕС Украiни. по результатам торгiв
на Р!Н, становить (лив. Таблиця Nчl)
:

Найменуван

ня товару

'I-аблиця

Середньозважена

фкерело

цiна на

РДН,
ОЕС УкраТни, за

iнформаuiТ

l0 днiв

(0l-l0

червня

червня)

2020р.,

грн./МВт.год

ДП "Оператор
ринку"
https://www.oree.co
m.ualindex.php/

1l88,9l

СередньозвzDкена
uiна на Р!Н,

ОЕС УкраТни,
l

за

0 днiв серпня

(01-10 серпня)
2020 р.,

Змiна

]

середI{ boзBailtettoT

цiни на РДt{, ОЕС

УкраТни,

0%

грн./МВт.год
1280.76

i

+ 7,7з%

ПРШrИiПtКа: Iнфор,ълацiя, яка ttctdalta в експерпlно.|чlу BtlcHoBKy,.ytq€ с)rrcidковuй харuкпlер.
Експерm не несе вidповidальнiсtпь за (lуdь-якi QliHaHcrlBi, правовi пtu ittuti суОжеttня i dii, cпttlctlBtKl
лtаdаноi'iнфор.uацii'. Зац.овнuк пpuibllae ctidпoBidarybHicпtb за буdь-якi фliHattcoBi або поdаtпкслвi
i пов'язаrьi з варmiспtю пlовару, tt1o с преd.vеmо"v Оос.цidэtсеttttst.
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