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1 Замовник експертизи: ТоВ (€ВроЕнЕрготrвйдu
_ м. Черкаси, вул. Надпiльна,буд.26l, офiс 72 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пiдстава для проведення експертизи:

заявка замовника вiд 06.09.202l р.наряд "пlЪ о - 867 вiд 06.09.202l р.4 Завдання експертизи (довiдкове - iнформацiйне): надання iнформацii про змiнусередньозваженоi цiни електричноi енергiТ: .1 3 дп" вересня (05-07 вересня) 2O2l р.вiдносно3 днiв серпня (11-13 серпня) 2О2| р, в торговiй зонi -ЬЕС irкраТни,Ъ.iо*rо iнформацii {П"Оператор ринку", по результатам торгiв на Р{Н.

5 До експертизи предrявлено: .Щокрrенти не пред'явленi.

6 Експертизою встановлено:
Згiдно з завданням експертизи та на пiдставi iнформацii офiцiйного сайтуhttps://www,oree,corц.uaf lll"ОПератоР ринку", "*. 

.i"op.Ho на базi !П .'Енергоринок''
(гуртового покупця i продавця епе*rро.r.ргii) i дiе з 01 .oT.zol9 р., у uiд.rоuiдпостi до законуУкраiни "Про ринок електричноТ енергii,, Jф 2019-VIII вiд 13 .04'2Oi7 i. ,-'- змiна середньозваженоi цiни електричноi енергii: за З дня вересня (05-07 вересня)202| р, вiдносно 3 днiв серпня (l1-13 серпня) 2021Ъ., в торговiй ,o"i - ОЕС УкраiЪи,згiдно iнформацii ЩП "Оператор p"n*y'i no p..yn"raTuM ,op.iB на РЩН, становить (див.Таблиця ЛГs1):
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Експерт Кононець Л.К.
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