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ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО-ПРО]UИСЛОI]А ПАЛАТА

'J:;.'lli]l,}i"i;l.1'|l;.i*ll;l6.(lакс33.65.l0'36-0l].59ЕкспЕртний висновок лъ о _ бggl02
Ви 28.07.202l р.

1 ЗамовнlIк експертIIзII: ТоВ (€ВРоЕнЕрготгвйдu
м. Черкаси, вул. Надпiльна. бул.26l, офiс 72 Експерт: Коноttець Л.It.

3 Пiдстава для проведенIrя експертllзи:
заявка замовника вtд 28.07.2021 р.
наряд N9 о - 699 вiд 28.07.2021 р.4 Завдання експертизlr (ловiдкове - ilrформачiйllе): надання iнформаuiт про коливаrIня

середньозвая<еноТ цiни електричноТ енергiТ: за II декаду липня (1 1 -20 липня) 2О21 р.вiДносно II декаДи ЧерВI{я (11-20 червня) 2О2l р.. в торговiй зонi - оЕС Укратни. згiдно
iнформаuiТ flП "Оператор ринку", по результатам ,op.i, на Р/]Н.

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

6 Експертизою встаtIовлено:
згiдно з Завданням експертизи та на пiдставi iнформаuii офiчiйного сайту

httPs://www.oree.com.ua l ДП "Оператор ринку", "n. 
ci"op.Ho на базi ДП "Енергоринок,,

(гуртовогО покупцЯ iпродавцЯ електроенергiТ) iдiс з 01.07.20l9 р., у вiдповiдно.riдо закону
УкраТни "Про ринок електричноТ енергiТ,, м 20l 9-VIII вiд l 3.04.2Оi Z р. :

- коливанНя середItьОзваrкеноТ цittи елекТричttоТ енергiТ: за II декаду липIlя (11-20 липня)
202l р. вiдносно II декади червня (l1-20 червrrя) 2О21 р,. в торговiй зонi- ОЕС УкраТни.
згiдно iнформацii flП "Оператор ринкУ", по результатам торгiв на Р!Н, становить (див.
Таблиця М1):

Таблиця М1
коливаlrня
середньозва-
я<еноI цiни,

%

Найменуван
ня товару

фкерело
iнформаuiТ

дп "оператор
ринку"
https://www.oree.co

Середньозважена
цiна* на РДН, ОВС
УкраIни, за II декаду
червня (l 1-20 червня)
202l р,, грн./МВт.год

Середньозва)кена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за II декаду
липt]я (l1-20 липня)
2021 р., грн./МВт.год

Електрична
енергiя |409,26 1554,71 + 10.з2 оh

m.ua/index.php/
*.,''- Yct tliHu ttaBeOeHi без ПlВ

Прuлtiпtка: htrfloyt.1tcttlist, яксl ttadatta в експерп1ll{Бrу- бLlClr()BK!, .ltctc OclBidKorlttit харакmер.
Експсрlt lre llece BidпrlrlidctJtbtlictltb за бус)ь-якi c]littctHctlBi, правовi пtа ittu.ti cyoaceH,|tst idii', cmrlcoBttrl
ttaDaHo|iHc|lop,vallii'. Зct-llclBttttK ttрuймас BidпclBida:tbttictltb за бус)ь-якi QlittctticclBi сtбо пtldапtкtlвi

тровано: 28.07.202l р,

шення,.ryýяф;lаrti зýgli з варmiспuо пlовару, rцо с преdмепlо.л,t с)rлс.,tidэrcеttttя.
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