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ЕкспЕртниЙ висновок ЛЪ о _ 893
Вiд 09.09.202l р.

1 Замовник експертизи: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОТРЕЙД)
м. Черкаси. вул. Надпi:rьна. буш 261. офiс 7

2 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пiдстава для проведеlIня експертизи:

заrIвка замовника вiд 09.09,2021 р.
наряд М О - 893 вiд 09.09.2021 р.

4 Завдання експертизrr (ловiдкове - iнформацiйне): надання iнформачiТ про коливання
середньозваrкеноТ цiни електричноТ енергii: за серпень (в чiлому)202| р. вiдносно липня (в

шiлому) 2021 р., в торговiй зонi - ОЕС Украiни, згiдно iнформачiТ ffП "Оператор ринку",
по результатам торгiв на РЩН.

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

6 Експертизою встановлено:
Згiдно з завланням експертизи та на пiдставi iнформачiТ офilriйного сайту

https://www.oree.com.ual ДП "Оператор ринку". яке створено на базi ДП "Енергоринок"
(гуртового покупця iпродавця електроенергiТ) iдiс з 01.07.2019 р., у вiдповiдностiдо закону
Украiни "Про ринок електричноТ енергii" N9 20l9-VllI вiд l3.04.2017 р. :

- коливання середньозвах<еноТ цiни електричноi етrерг,iТ: за серпень (в uiлому) 2021 р.
вiдносно липня (в uiлому) 2021 р.. в торговiй зонi - ОЕС УкраТни, згiдно iнформашiТ ДП
"Оператор ринку", по результатам торгiв lra PfiH. становить (лив. Т'аблиця Ns1):

Найменуван
ня товару

fжерело
iнформачiТ

Середньозважена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за липень

|444,05

Середньозважена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за серпень

, грн./МВт.год

Таблиця Nql
коливання
середньозва- l

женоТ цiни, r

,l цlниl ]

о/1о

+ 4З,8З Уо 
l

2076.95

* Yci tliHu HaBedeHi без ПДВ

Прuмimка: Iнфорlttаtliя, яка tшdана в експерпlно.|4у BucHOBKy, ,llac dовiс)коrluй харакпlер,
Експерm lre несе вidповidа,tьнiсmь за буdь-якi фiнансовi, правовi mа iHtui суdлк,ення i dii', ctttoc<lBHcl

наdалло|iнфлорл,tацii. Заvовttuк прutьu,ае BidпoBidclttbHicmb за буdь-якi фilшнсrлвi або поdаmковi

рiu,tенttя, якi пов'язаrtiз варmiсmю mовару, tцо с преdмеmо:п, drlс.цidэtсенttя,
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Л.К.
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