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'.Що уваги Споживачiвt

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.

Пр, цъому Т'ОВ "€вроенерготрейц> наголоttIу€, щс змiна цiни
стосу€ться виклIочно закупiве.пьнсlТ BapTocTi е.rIектричноТ енергiТ на prIrrKax
РДН та ВДР, а винагорода ГIостачальника/ цiна поспуг передачi та

розподiлу залишаються незмiнними.

,Щодаток: експертний висновок ЧеркасъкоТ торгово-промисловоi

Щиректор Г.А. Сахаров
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ЧЕРКЛСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОI}А ПЛЛДТЛ
УкраТна, l8002, пr. Черrсаси, Byrr. НебссiIоiСотrri, l05. 'l'c,rr. (0472) 3з-65_I0.54_l6-16. tllaKc 33-(l5-1(). ]6-()t(-59.
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ЕItспЕр,гниЙ висtIоRок ль о _ 594/02
Bi;r l0.09.2020 р.

Замовllик сl{спертI{зи :'l'o в (€]I} Р() t] l I Е ргот l, I,1 йД))
Експер,г: Коrlонець Л.It.
Пiлстава для проведеIlIIя експертIIзIr:

заявка замовIIика вiд 10.09.2020 р.
наряд Л,r о - 594 вiдt l0,09,2020 р.zl l]авдаllllrl експсртltзи (ловiдt{овс - illc|lopпrauii.illc): IIадаIIIIя illформаrtiI про змiltt,

середIIьозва}кеIIоТ цiтtи елек.гри.tгtоТ еrlергiТ за l0 .цнill всрссtlя (01-10 вересня) 2020 р.вiлгtосt;о серпня (в цiлому) 202О р., в торговоТ зонi - ОЕС Украiни, згiдlrо irrформацii /{II
"Оператор ринку", по результатам торгiв на Р!Н

5 До експертиз1l tlрел'яlrлеIIо: l{окумеllти Ite прел'яв.ltеlti.

б ЕксIrертIlзоIо I}c,t,tllIoBJIcllo:
Згiдlrо з завдаI{rIЯ]\{ ексгIертИ:]и та Ila Itii(cтatзi ilrrPopMaltii'odlirriйllot-cl сайт\,

https://wrvrv.oгee.cot,tl.ila|_ ДП "Опсра,гор риIlкч". о,,. .;гuop.IlO lIa базi i [tl .'L].tlep1.opIJIIoIi

(ГУРТОВОГО ПОКУПЦЯ iПРОдавця еJIеI(троеIIсргiI) iдiс з 01,0].2Ol9 р,.у tliilttoBi,,(tttr..,.i .,t,, з|lli()lI''
Украiни "Про риноl( cJleItTpиtlttoT еtlсргiт,,м 20l9-VIIl вi;ц lЗ,О+.ZtliZ р. :

- змiнасередньозва>кеноТrцiниелектри.ttlоТенергii заlOдlliвu.р..riu(01-10llсрссtlя)
2020 р. вiДгtосtlо серПнЯ (в цiлому) 2020 р,. в ,горговоТ зонi --- овС' vкраi'IIи. ll.ii ttltl
irlформацiТflП "ОпеРатор риIlкУ". по ре:зу:Iь,гаl,а]\,t,горгiВ rra I)l{II. стitlltlви'гl, (;1lлtз. lаб,,tttt(я
J'lql):
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Серслньозва)I(еllа
цiна на РДIJ, ОЕС
Украiгlи, за l0 дrriв
версс}Iя (01-10
вересня) 2020 р..
гlrrr./М13т,гол
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