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Що уваги Споживачiв!

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, iнформусмо Вас про мо}сlIиву змiну умов,Щоговору в

BepecHi 2020 року на пiдставi п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону !краТни "Про публiчнi
закупiвлirr.

Змiна цiни вiдбуватиметься в меN(ах дозволених 10 % ддIя кожного
Споживача iндивiдуально.. в залежностi вiд l1iни за 1 кВт/год за

результатами процел)rри закупiвпi, де перемiг Постачалъник/ або за

результатами укладених додаткових угод про змiну цiни в попереднiх
перiодах.

Пр, цьому ТОВ ,,Свроенерготрейц> наголошус/ що змiна цiни
стосустъся виI!,Iючно закупiвепъноi BapTocTi електричноТ енергiТ на ринках
РДН та ВДР, а винагорода Постачальника/ цiна послуг передачi та

розподiлу залишаються незмiнними.
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ЕкспЕртний висновок ль о - 559
вiл 01.09.2020 р.

1 Замовrlик експертизи: ТоВ (€ВроЕнЕргоr,рЕйдu
2 Експерт: Кононець JI.К.
3 Пцстава для проведенIIя експертизи:

заявка замовника вiд 01.09.2020 р.наряд ЛЪ о - 559 вiд 01.09.2020 р.4 ЗаВДаННЯ еКСПеРТИЗИ (ДОВiДКове - iHdlopMauiiiHe): надаI{ня iнформацiт про коливан}{ясередньозвах<еноТ цiни елек,гричноi е-нергii': Ъu ..pr,.,ri (в lliлому) )о5о i. вiдносно липня (вuiлому) 2020 р., в торговот зонi - ОЕС YKpaTn", ..;Йо iнформачiiДПilО.r.ратор риIIку'',по результатам торгiв на Р!Н

5 До експертизи пред'явлено: /]окумеl.tти не пред'явленi.

б Експертизою l]стаIIовлеlIо:
ЗгiднО з завдаI{нЯм експертИзи та на пiдсr.авi iHttэopmrauiT офiltiйного сайтуhttps://www,oree,conl,ua l Дi "Оператор ринку". яке створено на базi !П '.Енергориноlс'.(гуртовогО покупцЯ i.продавцЯ .r.*rро.,,"ргii) i дiс з О l 97 29l 9 р.. у Ыопоuiо"остi до законуУкраТни "Про ринок електричноТ енергii'' -NЪ 20l 9-VIII вiд l 3.04,20l 7 р. :

.- коливання середньозваrкенот цiни електричтrоi енергii: за серпень iu цiло*у) 202Ор.вlдIIосно липня (в цiлому) 202О р., в торговоi зонi - оЕС УкрЬir", ..iй iнфоршrаuii flП"Оператор ринку", по результатам торгiЬ на Pl{H. ..uйurrо (лив. Таблиця Jф1) :
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Експерт Кононець Л.К.
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