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Вiд 19.08.2021 р.

1 Замовник експертизи: ТОВ (€]ВРОЕНЕРГОТРЕЙД))
м. Черкаси. вул. [{адIliльна. буд.2Вl, офiс 7

2 Експерт: Кононець Л.К,
3 Пiдстава для проведення експертизи:

заявка замовника вiд l8.08.2021 р.
наряд J\Ъ о - 792 ьiд 18.08.202l р.4 Завдання експертизи (довiдкове - iнформаuiЙне): надання iнформаuiТ про змiну

серелньозВаженоi цiни електричtlоi енергiТ: за З дня серпня (06-08 серпня) 2021 р. вiдносно Il
декаду липня (11-20 липня) 2021 р., в торговiй зонi- ОЕС УкраТни. згiдно iнформаuiТ flП
"Оператор ринку", по результатам торгiв на РffН.

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

6 Експертизою встановлено:
згiдно з Завданням експертизи та на пiдставi iнформачiт офiцiйного сайту

https://www.oree.com.ua/ лП "Оператор ринку". яке створено на базi !П "Енергоринок"
(гуртового покупця i продавця електроенергiТ) i дiс з 01 .07 .20l9 р.. у вiдповiдностi до закону
Украiни "Про ринок електричноiенергii" N9 20l9-VIII вiд 13,04.2017 р. :

- змiна середньозВах<еноТ цiни елекТричноТ енергiТ: за З дня серпня (06-0S серпня) 2021 р.
вiдносно II декаду л}Iпня ( l 1-20 "пипня) 2021 р., в торговiй зонi - оЕС УкраIни, зr.iдно
iнформачiТ !П "Оператор РИНк1,", по резульТатам торгiв на PffH. становить (див. Таблиця
Nя1):
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Таблиltя N,rl

змiна
середньозва-
женоi цiн1.1,

о//о
202l р,, грн./МВт.год 202l р.,_грнlYВllgд

Найменуван
ня товару

Щжерело
iнформацii

Середньозважена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за Il декаду
липня (11-20 липгrя)

1554.7l

СередньозвiDкена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за З дня
серпня (06-08 серпня)

1829.9з
-------г
енергIя l ринк}r"
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^ ! c,i tlittu HaBeoetti без ПДВ

Прu"иiпlка: htфор,лlацiя, яка tmr)uHu в elic,пeplllllo.yly BucHOBKц, ,1.1.u<; dовir)ксlвttЙ харцкпlер.
Експерm не несе вidповiоа:lьнiспlь зсt буОь-_яt;i фiнансовi, пулавовi mа iHuli суоэкення i dii, сmос<лвнr.t
lt,cK)alto|iHф.op,ltallii, Заv,rlвнutr прчйuае BidпoBiOa:tblticпtb lcl б,чdь-якi QlirtuHc,oBi або поdцпtксlвi
УlitttСНttЯ, Якi Пов'яЗспti з варtпiспlю mo(](llDl, ulrl с, tlpe1.1teпl,t,l,v drlc_,tid.ltt,eltHst.
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Експерт 4/}-::. Кононець Л.К._

заресстровано: 19.08.2021 р.
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