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ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО_ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
yKpaiHa, l8002, rr '',o-",Ё:,3;i; *1БlT :;h i:,;, ,i:;,Jlii7,1ffill;,iJ, :;l,i, 

фаrtс зз-65-10, 36-08,59,

ЕкспЕртниЙ I}исновок лъ о-1002
вiд 07.10.2021 р.

1 Замовник експертIлзи: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОТРЕЙД))
м, Черкаси, вул. Надпiльна, буд.261, оф. 7

2 Експерт: Кононець Л.К.
3 f[iдстава для проведенIIя експертI|зи:

заявка замовника вiд 07.10.202l р.
наряд NЪ О - 1002 вiд 07.10.202l р.

4 Завдання експертизlr (ловiдкове - ilrфорпlачirirlе): надання iнформачii про коливання
середньозваrкеноТ цiни електричноТ енергiТ: за вересень (в цiлому) 2021l р. вiдttосно серпня
(в чiлому) 2021 р,, в торговiй зонi - ОЕС УкраТни, згiдно iнформачii flП "Оператор ринку",
по результатам торгiв на Р.ЩН

5 До експертIIзи пред'явлено: !окументи не пред'явленi.

б ЕкспертизоювстаtIовлеIlо:
Згiдrrо з завданням експертизи та на пiдставi iгrфорплаuii офiuiйного сайту

https://r,wwv.oree.com.ual ДП "Оператор ринку", яке створено на базi ДП "Енергоринок"
(гуртового покупця i продавчя електроепергiТ) i дiе з 01 .07.20|9 р., у вiдповiдностi до закону
Украiни "Про ринок електричноТ енергii" NЪ 201 9-VIII вiд 1З.04.201 7 р. :

- коливання середньозватсеrtоТ цiни* електричIIоТ енергii: за вересень (в цiлому) 2021 р.
вiдносно серпня (в чiлому) 2021 р,, в торговiй зонi - ОЕС Украiни, згiдно iнформачiТ fiП
"Оператор ринку", по результатам торгiв на PfiH, стаIIовить (див. Таблиuя NЪ1) :

'I'аблиця Лcl

Найменуван
lIя товару

llrtерело
irrформаuiТ

Середньозва)I(еttа

цiна на Р!Н, ОЕС
УкраТни, за
серпеltь (в uiлому)
2021р.,
грн./МВ,г,год

СередньозвaiкеIlа
цiна на РДН, ОЕС
УкраIни, за
вересень (в цiлому)
2021 р.,
грн./МВт.год

коливаtlttя
середньозвlDItе-
ноТ цiнll,
%

Елект,рична
енергiя 2076,95 + 7,41 о^

* Yci tlittu ttaBeDeHi без ПДВ
Прttлtiпtка: IHQlop.llat.list, яка HadaHa в eKcllepпllto.|ly Bllclloбliy, ,ytac doBidKoBttii хсlралiпtер.

Експерm lrc несе вidповiOальttiспtь за буdь-якi QlittctttcoBi, правовi пttt ittttti суdасенrtя i dii', c,пttlcoBtto

ttаdспtrll' iHrPopлtatlii. Зац,овнчк прttirv.ас Bidпr,lBidct-,lbttictttb зсt бус)ь-якi QliHattcoBi або поDапtковi

рitttення., якi пов'язаtti з варпliспuо mовару, tцо с преdлlепlом dослiDасеttttя.

Експерт Kotlorleltb Л.К.

: заресстровано: 07.10.2021 р.
l{oBok без авте1-1тичноi печатки гtедiйсгtий
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