
ý.€

ý
чЕркАськА торгово-промисловА пАлй-.х'*-оп

YKpaiIra, lti002. м. LIсркаси. Bl,.,r. Небесноi Соr,rli. l0_5. 'I сл. (0472) 3З-65-10, 5u1-16-l6. t|laKc 33-65-|(). ](l-()lt_59.
E-rnaI: sеr1 .пеосm.сопl. W ://www. ccl. пеосm. соm

ЕкспЕртниЙ висновок Nb о - 1103
вiд 02.11.2021 р.

1 Замовник експертизlI: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОТРЕЙД)
м. Черкаси, вул. Надпiльна, буд. Zбt, офiс 7

2 Експерт: Суботiна E.I.
3 Пiдстава длrI проведеIIlIя експертIlзи:

заявка замовFIика вiд 02.||.2021 р.
наряд MС)-1l03 вiд 02.11.202l р.4 ЗавданIIя експертrtзп (довiдкове - ilrфорпrацit"rrlе): надання iнфорпrачii про коливаIlня

СеРеДнЬоЗВаrкеllоТ цiни електричноI еIlергiТ: за жовтень (в uiлому) 2021 р. вiдносно вересня
(в цiломУ) 202I р,, в торговiir зонi - ОЕС Украirtи, зl,iдно iнформаuii [П "Опсратор pIlHKy",
по результатам торгiв на Р!Н

5 До експертизlr пред'яв.пеIIо: !окуtчrенти tle пред'явленi.

6 ЕкспертIIзоIовстаlIовлсIIо:
Згiлно з завданням експертизи та на пiдс,гавi irrформачiТ офiuiйного сайту

https:i/rvww.oree.corn.uaf ЩП "Оператор ринку". яке сl,ворено на базi ЩП "Енергоринок"
(гУртового покупця i продавllя електроенергiТ) iдiс з 01.07.20|9 р., у вiдповiдностilIо закоi{},
УкраТни "Про ринок електрлIчrrоТ енергiТ" М 2019-VIII вiд 13.04,20l7 р. :

- колива}Iня серсдньозваrкеноТ цiтIи* електричrIоТ еlrергii: за жов,tець (в rriлопrу) 2021 р.
Biдltoclto вересня (в rriлому) 202l р." в TopT-oBil"t зонi - ОЕС Украittи, згiдtrо iнфорплаrrii flГl
"Оператор ринку", по результатам торгiв на P/{I I, cTaHoBI{Tb (лив. Табrrишя М1) :

Таблиltя Nc1

коливання
середньозва)ке-
ноТ цiни,

%

Найпlенуваtl
ня товару

Е.llектричltа
енергiя

/{жерело
iнформачiТ

Середllьозва)I(еIiа

цirlа на РflFl, ОЕС
YKpaTHlr, за верссень
(в чiлому) 2021р.,
грlr./N{Вт.год

Середньозваlкена

цiна на Р!Н, ОЕС
УкраТни, за )I(oBTeHb
(в цiлому) 2021р.,
грll./МВт.год
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ДП "Оператор
риttltу" 22з0,]8 279з.44 + 25,22уо
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цiltu HaBedeHi без ПДВ
ПРШtiПtКа: IltQlopltatliя, яка ttctOaHa в elcltepпllto)ly BLtcllolly, л,tае dовiDковuй харакпlер.
Експерrп lre ilесе BiOtloBidcutbtticпlb за буdь-лсi NliHaHcoBi, tlpaBoBi пtа iHuti су,dэtсення i dii', ctttocoBlto
ttаDансl|iнформацii'. Зсиl.овttttк пpttii.l,tac BidttoBiOcutbtticпtb за буdь-якi c|iHattcoBi або поdапlковi
piuteHttя. якi пов'язuнi з Bapttttc,ttlto lll()Bupy, lt|() (, пpeO.|leпtc,l_tt Оос_liо.u(енtlя.

Експсрт 8€ СуботiIlа E.t.

зареестроt]аrlо: 02.1 1.2021 р.
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