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ЧЕРКАСЪКА ТОРГОВО-ПРОМИСJIОВА lIАЛАТА

Украiна, l 8002, м. Чсркаси, вул. FIебесноi CoTHi, 1 с5. Тел. (0472) 33-65- l 0, 54- l 6- l 6, факс З3-65- l 0, з6-08-59,
E-mal: seгtit'@cci.neocm.com. Web:http://r.l,rvrv.cci.neocm.com

ЕкспЕртниЙ висновок Nь о_424
вiд 23.04.202l р.

1 Замовник експертизи: ТоВ (€ВРоЕнргоТРЕЙД)
м. Черкаси, вул. Надпiльна, буд. 2Bl, оф. 7

2 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пцстава дJIя проведеIIIIя експертизи:

заявка заNlовника вiд 2З.04.2021 р.
царяд Ns о - 424 вi,д 2З.04.202i р.4 Завдаlлня експер,тlrзи (ловiдкове - illформацiйне): надання iпформаuii про колttва.ння

середньозВаженоi цiни елекТричноi енергii: за II декаДу квiтнЯ (1 1-20 квiтня) 2О2| р.вiдносtlо I декади квiтня (01-10 квiтrlя) 2О21 р., в TopioBiir зонi - оЕС Украiни, згiдно
iнформrацii flП "Оператор ринку", по результuru, ,opiiB на РЩН

5 До експертизи пред'явлено: flокументи не пред'явленi.

6 Ексllертизою BcTaIloBJIeIlo:
згiдно З Завданням експертизи та на пiдставi iнформаuii офiчiйного cat-Iтy

https://wwiv.oree,corЦ.ual ЩIТ "Оператор ptIHKy", яке створено нз безi f[[l "Енергор[{}tок''
(гуртового покупця i продавця слектроечергii) i дiс з ot,oz.zol9 р., у вiдповiдно.riдо закону
Украiни "Про ринок еjlектричll,оi енергii" }ф 20l9-VпI вiд l3.04.2Oi Т р. :

* коливанIIя середнЬозважеIтоi цiни* еэiекiричтrоТ енергii за lI лекаду квiтня (l 1_20 квiтня)2021р, вiдносно I декади квiтня (01-10 квiтня) 202l р., в торговiii зонi-'оЕё У-р.Тr",
згiдно iнформаuiТ.ЩП "Оrrера,гор риlrй1"'. по резулrruruпо тtlргiв на Pl]tl, стаtrовить (див.
Таб-rиця JФl):
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Yr, .'' ! cl !|!rlu ttaBedetti без П!В

Прtutilпкtt: llirflop.lta;liя. яr:а l!uduно G eKc.tlapllllt!;M),UIlc.liO(lKY, .',,,tclc OoBioKocuittt ха|)екlпер.
ЕКСПСРПt Не НеСе ВidПОВidrЛЬНiСпь За (;уdь-hri tPhtaHcoBi, праЬовi ttta iHu,ti с,уd,.,с,е,tr,я i dil, cпlocbBlto
ttcl,Cattoi'iHQlop-l"tatlii'. Замовнitк прttйuас аiDпсвidазьнiспль ic бу,dь-якi фitшtiсоr:i сlбо поdапtковi
Жпoв,язанiзвсtpllt!сiiiюiito(|aFD,,tцuспреl.l'lепо'цlЬоcлidJГе!tI!я.
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