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Ф-7.5/4-09
ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Украiн4 l8002, м. Черкаси. в_r,л. [lебесноТ CoTrri. l05, TelL (0472) ]_-]_65-10" 54-16-16. (laKc 33-6_5-1(). ]6_()tt-_59.

ЕкспЕртниЙ висновок ль o_ 1042
вИ 19.10.2021 р.

1 Замовник експертизи: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОТРЕЙД)
м. Черкаси, вул. Надпiльна, бул.26l, оф. 7

2 Експерт: Коttонець Л.К.
3 ПИстава для проведення експертизи:

заявка замовItика вiд 1 8.10.2021 р.
наряд ЛЬ о - 1042 вiд 18.10.2021 р.

4 Завдання експертизи (ловiдкове - iнфорпrачiЙне): надаIlня iнформrаuiТ про ко;tиваlIllя
середньозВаженоТ цiни елекТричноi еllергiТ: за j лнi жов1,1lЯ (l7-19 жtlвтня) 2()2l р tli.,llltlctltl
3-х днiв вересня (2|-23 вересня) 2021 р.. в горr,овiй зсlrli ()[lС Украiни. зl,i,,itttl irrtPopMaItir'
!П "Оператор ринку", по результатам торгiв на Pf{I{

5 До експертизи пред'явлено: [окумсltти ttc гtред'явлеlli.

6 Експертизою встановлеIlо:
Згiдно з завдаIIням експертизи та на пiдставi iнформачiТ офiцiйного сай,гу

https://www,oree.com.ual ДП "Опера,гор риFIку", яке створено на базi ffП "Енергоринок"
(гуртового покупця i продавltя електроечергii) i дiс з 01.07.2019 р., у вiдповiдностiдо закону
Украiни "Про ринок електриttttоi енергiТ" J\Ъ 201 9-VIII вiд 1 З.04.20 l 7 р. :

- коливання середIIьозваженоТ цiни* електричноТ енергiТ: за 3 лнi жовтня (l 7-1 9 жовтня)
2021 р. вiдllосно З-х днiв вересtIя (21-2З вересня) 2021 р., в торговiй зонi - OIJC Украirrи.
згiдно iнформаuiiЩП "Опера,гор ринку". по рез\,,rIьТатам торгiв lra Р/(II. стаtlilви,гЬ (.'lив.
Таблишя J\l l .1:

I-аб:rиrtя Nll
Середн ьозваже}lа
цiна на Pfit{. ОЕС
YKpaTHlr, за 3 днi
вересIlя (21-2З
вересня) 2021р.,
грн./l\,iВт.год

Середньозважена
цiна на PfiH, ОЕС
УкраТни, за 3 днi
х(овтня (l7-19
жовтня) 202lp.,
грн./МВт.гол

кол иван ня

середньозв€Dке-
ноТ цiни,
%

256з,46 2817,55 + 9"9| %

Прuлtiпt|:а: IнQlор,vаtliя, яка HadaHa (] експарmНо.чtу ;ucHoBK|l. .tttlc: OrrciiKr;rittit .\ilpцKl,il(,!).
Еr:сперпt l1e, несе вidповidальнiсmь за бус)ь-якi r|ittattcoBi, п7лавllвi пtч iнцti c,),d,lK,cttttst i r)ii-, c,tltrlc,tlr;tttl
uсtDспtоi'iнфор,uацii. Заllоrлtuк ltpuiu,tue BidпtlBidцtbrtic,пtb lu бw)ь-ttкi r|littttttc,tlr;i uбtl пtlt)цtttKtlt;i

з'язаlri з rlapпtic,tllKl ll1()Bap.y, lt|() (,пpe().1,1tltlltltt t)tlc,_,tt().п(.e1lllrl

Експерт Кононець JI.К.
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