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.Що уваги Споживачiв!

На виконання пункту З.2.4 Правил розлрiбного ринку електричноТ
енергii, у зв'язку з коливанням цiни на енергоносiй в бiк збiльшеНня на

ринках РДН / ВДР, iнфор;луеrло llac гtро моll..г lIBy змiну умов Щоговору в

BepecHi та жовтнi2020 року на пiдставi п. 2ч.5 ст.4l- Закону }краiни "Про
публiчнi закупiвлirr.,

Змiна цiни вiдбуватт4llлетъся в }лежах цозволентдх "[0 Yо ДIIЯ КОЖНОГО

Споживача iндивiдуалъно/ в за -Te.rKHocTi вiд тliни за 1 кВт/год За

результатами процедури закупiвлi, де перемiг Постачалъник/ або За

резулътатами укладених додаткових угод про змiну цiни в пОпеРеДНiХ

перiодах.
Пр, цъому ТОВ ,,€вроенерготрейц> наголошу€/ що змiна цiни

стосу€ться виюIючно закупiвельноТ BapTocTi електри.тноi енергiТ на рИНКаХ
РДН та ВДР, а винагорода Постачалъника/ цiна поспуг передачi та

розподiлу заJIишаються незмiнними.

Щодаток: експертнrriйt висFlовок Чсlркаськоi,I,0рговr)-IlроМIlСловОi
пЕL],Iати Ns 0-594/01 вiд 10 вересня 2O].OpOKviHE 1 арк.

Щиректор Г.А. Сахаров
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Експв,р,гниЙ висI{оRок м o_594/0I
вiд 10.09.2020 р.

1 Замовник експертIлзII: ТОВ (€ВРОЕIlЕРГОТРЕЙ/I)
2 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пiдстава для проведеlIlIя експертItзлI:

заявка замовIIика вiд l0.09.2020 р.
наряд Л9 О - 594 вiл l0,09.2020 р.

4 ЗавдаtlIIя експсртtlзи (довiлкове - illtPopпl:tltii'Illc): IIzllцаIIIlя illtPopMaltiT про змilrу
cepellНboЗllarKelloTtIirlll елек,гри.lltоТсlrерr,iI за l0,t(ltitl lзсрестtя (01-10 всрссttя) 2020 р.
вiднОСно l0 днiв червFIя (01-10 червня) 2020 р., в тtlрговоI зоIli 

- 
OllC Украiни. зI,i/lllсl

iнформаrцii ffП "Оператор ринку", по резуль.гатам торгiв на I)ДLI

5 До ексlIертIлзи прсд'явлеItо: /[окумеrtти tle пред'явлеIti.

6 ЕкспертlIзоIо Bc"I,aIIoBJIcllo:
ЗгiдIrо з завлаI{ням експертизи та lla пiдставi ilrформаrtiТ оtРiltiйrrого сайту

lrttps://www.oгee.com.tral ДП "ОПератоР риIIку", яке створено rIа базi flП "Енергорl.tttоlt''
(гуртового покупця i продавця елеI<троенсргiТ) iдiс з 0l .07.2019 р., у вiдповiднос.гi lto закоIIу,
УкраТrrи "Про ринок електричttоТ етlергiТ" .}lЪ 20l9-VIII вiд l3.04.2017 р. :

- Змiна середrrьозважеttоТ цiни елеttтричtlоТ eHepl,iT за l0 дlriв всресIlя (01-10 всресtlя)
2020р. вillгlосttо l0лlriвLIерt]IIя(01-10.1срвtlя)2020р.. tз,горгоrзоТзоlli - ОЕ(i Украi'rrи.
ЗгiДtlО illфорпlаltiТl[П "Опсратор рl]I{ку". tlo резу:lь,га,гам Ttlpt,iB Ira P/[lI. стаlltllзи,гь (iIиll.
'[-аблиця Nl 1) :
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заре€строваttо: l 0.09.2020 р.
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СередttьозваI(еl|а
цiна rra PflI-I, ОЕС
УкраТltи, за l0
дtлiв .tервtlя (01-I0
червня) 2020р.,
грtt./М Вт. гол

Ссредt t ьозва)I(еliа
цiна tta РДI{, ОЕС
Украi'rtи, за l0 днiв
вересlIя (01-10
вересня) 2020 р.,
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