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ЕкспЕртниЙ висновок Nb о _ 950
Вiд 24.09.202l р.

1,}амовник експертизи: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОТРЕЙД)
м. Черкаси, вул. Надпiльна. бул.26l, офiс 7

2 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пiдстава лля проведенlIя експертизи:

заявка замовника вiд 24.09.202l р.
наряд Jф о - 950 вiд 24.09,2021 р.

'l ЗавдаltIIя експсртизlr (довiдкове - illформачiйне): надання irrформачiТ про змiну
сере/lньозваженоТ цiни електричноi енергiТ: з& 3 дня вересня (21-2з вересня) 2021 р. вiдttосно
3 дlliв вересня (05-07 вересня) 2021 р.. в торговiй зонi - ОЕС УкраТни. згiдно iнформаrriiflII
"Оператор ринку", по результатам торгiв rra Р!Н.

5 До експертIlзи пред'явлеIIо: !окументи не пред'явленi.

6 ЕкспертизоIо встаIIовлеIIо:
згiдно з завданням експерт1lзи та на пiдставi iнформачiт офiцiйного сайту

lrttps://wTvw.oree.conl.ual ДП ''Оператор ритtку". яке створено на базi !П "Енергоринок"
(гуртовогО покупцЯ iпродавцЯ електроенергiТ) iдiс з 01.07.2019 р., У вiдповiднЬ.riдо закоIлу
УкраТни "Про ринок електричноi енергiТ" лъ 20l9-VIII вiд 13.04.2017 р. :

- змiна середньозваl<еноТ цiни електричноi енергiТ: за 3 дня вересня (2|-2З вересня)
2021р. вiдносно 3 днiв вересня (05-07 вересня) 2О2lр.. в торговiй зонi- ОЕС УкраТни,
згillно irrформаuiТ /{l1 "Оператор ринку". по результат,ам торгiв на Р/(Н. становить (див.'['аблиця Nq1):

l'аблиця Nc 1

змiна
середньозва-
лtеноI цiни,

о//о

l

Електрична
ct tергiя 2250"72 256з.47 + 1з,9 %

lrttps://www.oree.co

i 1m,uаliп{.*.р!Ц ,
]* Yci tliHtt HaBedetti без ПДВ

IIрltмiпtка: Iнс|Lор.ttаtliя, st.tca ttadaHct в експерпllrому BLlctt()BKy, .tlac OtlBidKoBtttt харакпер.
Експерm lre несе BidпoctidcLlbtticпtb п (lу,dь-якi cPittttttctlBi, правовi mа ittu.ti суr)лtсеttня i dii', cпtocorltto
ltrtduttcli' ittrfюp.ltatlii'. ЗultclBttttK ttpttimac Bidпrlrзic)crtbltictltb ,la (lуОt,-якi rflittuHcoBi ltбrl поdсtпкrlвi

якi пов'я}tttti з Bct7ltttic,tlllO lll()BLtPy, lr|() L ll!)eo_|letпo.1t Otlc.,lit).ltсe ttltsl.

Експерт Коноllець Л.К.

новок зареестровано: 24.09.202l р.
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