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К ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО_ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
ý YKpaT ra, l8002, м Черкаси, вуl; j:iT:jfi::;H 

:?";. ,i-il,Jli]?"i';ij;l,Y;]J*l;1,1, 
факс 33-65-10, 36-08-59,

ЕкспЕртний висновок лъ о-792101
вiд 19.08.2021 р.

1 Замовник експертизи: ТС)В (€ВРОЕНПГГОТГВЙД"
м. Черкаси, вул. Надпiльна, буд, 26l. оф. 7

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

заявка замовника вiд l8.08.202 l р.
наряд N9 о - 792 вiд l8.08.202l р.4 Завдання експертизи (ловiдкове - iнформаuiйне): надання iнформачiт про змiну середньозва-

rKeHoT цiни електричноТ енергiТ: за 3 дня серпня (06-0S серпня) 202 l року вiдносно сiчня, лютого,
березня, квiтня, травня, червня, липня 202l року, в торговiй зонi - ОЕС УкраТни, по результатам
торгiв на РflН.

5 До експертизи пред'явлено: !окументи не пред'явленi.

6 Експертизою встановлено:
Згiлно з завданняlчl експертизи та на пiдставi iнфорrчrаrrii офiчiйного сайtту l]ttps://.www.oгee,colT.traf

ЩП "ОПератор ринку", яке створено на базi !П "Енергоринок" (гуртового покупця i продавця
еЛекТроенергiТ) iлiе з 01.07.2019 р., у вiдповiлностi до Закону УкраТни "Про ринок електричноТ
енергit" м 20 l 9-VIl I вiд l З.04,20l 7 р. :

- змiнасерелньозваженоТцiниелектричноt'енергiТ: за3днясерпня(06-08серпня)202l року
вiдносно сiчня, лютого. березня. квiтня. травня. червня, липня 202 l року. в т,орговiйt зонi ----оЕС
УкраТни. згiдно irrформачiТl]ГI "Оператор ринку,", по резуJ]ьтатам торгiв на Р{Н, с,гановить (див.
Таблиця ЛЬl) :

Таб:lиця Nc i

Найменува tжерело Щата l Середньозвахtена i Середньозважена Вiдсоток змiни
ння товару iнформацiI rriHa на РЩН, i uiна на РДН, ОЕС | серелньозваженоi

оЕС УкраТни на Украiни за 3 дня ] цiни %

Травень 202I р l0l8,74 'Г+79.63 %

,Червеtlь202l р , 1425,14 t,zB.+clqo

Липень 202l р, 144.1,05
i

Прuмimка: Iнфсlр.l,tuцiя, яка наОана в експерmно_\r)) BllcHoBKy, _чqс dовiОковчй .чuрuкmср.
Екс,перrп не несе BidпrlBidalbHicmb за буdь-якi сРiпансовi, пра.вовi па iHuti сус)эtсення ic)ii', cmocclBHo ttaO(пttoi
iнфор.ltаtlii. Зrlлtовнttк прuй.мае вidповidшьнiспь эа бl,dь-:tкi фiнанс,овi qбо поdqmковi рiuлення., якi пслв'лtзсtttiз
варпlсlпlо mовару, tцо с преdмеmо,уt dосlidэк.енrtя,
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к заресстровано: 19.08.202l р.
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