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ЕкспЕртниЙ висновок ЛЪ о _792103
Вiд 19.08.202l р.

1 Замовник експертизи: ТОВ (€]ВРОЕНЕРГОТРЕЙЛ)
м. Черкаси, вул. Надпiльна, буд. ZBt, офiс 7

2 Експер,г: Кононець JI.К.
3 Пiдстава для проведення експертизи:

заявка замовника вiд l8.08.2021 р.
наряд NЪ О - 792 ьiд 1 8.08.2021 р.

4 Завдання експертизи (ловiдкове - iнформацiйне): надання iнформаlriТ про змiну
середньозваженоТ цiни електричноiенергiТ: за 3 дня серпня (1 1-1З серпня) 202| р. вiдносно З

днiв серпня (06-08 серпня) 2021 р. в торговiй зонi - - ОЕС УкраТни, згiдно iнформаuiТ /]Il
"Оператор ринку". по результатам торгiв на Р!Н.

5 До експертизи пред'явлено: !окументи не гtрел'явленi,

6 Експертизою встановлено:
Згiдно з завданням експертизи та на пiдсr,авi iнформаuiТ офiчiйного сайту,

https://www.oree.com,ual ДП "()пера,гор ринку". яке с,гворено на базi fП "Енергоринок"
(гуртового покупця iпродавця електроенергiТ) iдiе з 01.07.20l9 р.,у вiдповiдностi до закону
Украiни "Про ринок електричноi енергiТ" N! 2019-VIII вiд 1З.04.2017 р. :

- зпtiна середньозваженоI цiни електричноi енергiТ: за З дня серпня (1 1-1З серпня) 2021 р.
вiдносно 3 днiв серпня (06-08 серпня) 2021 р." в торговiй зонi - оЕС Украiни" згiдно
iнформаuiI !П "Оператор ринку". по результатам торгiв на РДН. становить (див. Таб"пиrtя
Nэ1):

цiна* на РДН. ОЕС цiна* на РДН, ОЕС

'l аблиltя Nq l

| зriпа

УкраТни, за 3 дня УкраТни, за З лltя
середньозва_
женоТ цiни,

%

Найменуван
ня товару

Середньозважена Середньозв€Dкена

Електрична Д[l "Операт,орt.]lскlрична лll \JllEPalUP
енергlя ринкy' 1829.9З 20З6.90 + 11.31 %

https://www.oree.co

_ lg,ч4l9.1цЦр]_
* Yci цiнu HaBe()eHi без ПДВ

Прлtмitпка: Iнфорлlацiя, яка нас)ана в експе|)пlлtо,|lу BuctloтKy, ,vtac, оовiокtлсuй xapal{mep,
Експерпl rte несе вidповiоаltьнiсmь за бус)ь-якi QlittuHcoBi, правовi mа iHtui суdэtсення i dii|, спtосовно
наdаноi' iltфlop,ltatlii'. Зuvовнtttt прчйv.ас вiOповidа,,tьttiс,пtь lct буdь-якi cPitшttcoBi абrl поdаmкоrli

рituеrлtя, stKi пов'язанi :з варmiспlю пlовару, Il|l) L,преОзlепl().|l Оос-цiOэк,еннлt.

,/Експерr 7/-== Кононець л.к.

вок заресстровано: 19.08.202l р.
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