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ЕкспЕр,тниЙ висновок Nь о - |228
вiд 10.12.202| р.

1 Замовник експертизи: ТОВ (€ВРОЕНЕРГОl'РЕIlД)
м. Черкаси, вул. FIадпiльна, буд. Zбt, оф. 7

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

заявка замовника вiд 10.12.2021 р.
наряд ]ф о,- 1228 вiд 10.|2.202ll р.4 ЗавданIIя експертизи (ловiдкове - iнфорпlацil"rrlе): надання iнформацii про коливання

середньозваженоi цiни електричнсli енергiТ: за листопад (в цiлому) 202| р. вiдносно жовтня
(в цiлому) 202l р., в торговiй зоIri - оЕС Украiни, згiдно iнформацiТ !П "оператор ринку",
по результатам торгiв на PffH

5 До експертизи пред'яв.ц.ено: .Щокументlл не пред'явленi.

6 Експертизою встановлеttо:
Згiдно з завданням ексIIертI.Iзи та на пiдставi iнфорrчrачii офiцiйного сайту

https://wr,r,rv.oree.com.ual ДII "Операrор РиI{ку", яке створено на базi {П "Енергоринок"
(гуртового покупця iгtролавцч електроеI{ергii) i дiс з 01.07.20l9 р., у вiдповiдностiдо закону
УкраТни "Про plrHol( ел€ктричноТ еrlергiТ" Jф 20l 9-VIII вiд 1 3,04.20l 7 р. :

- коЛивання середньозваженоi цiни* електричноТ еrrергiТ: за листопад (в цiлому) 202l р.
вiдltосно я(овтня (в цiлому) 2021 р., в торговiй зоtIi - ОЕС УкраТни, згiдIlо iнформачiТ flП
"Оператор ринку", по результатам торгiв на Р.ЩН, станOвить (лив. Таблиця J\bl) :

Таблиця J\Ъ1

Найменуван
}ля товару

.I]жерело
iHrPopMarliT

Середtlьозваже}Iа
tliHa на Р.ЩН, ОЕС
YKpaTHlT, за жовтсltь
(в цiлошrу) 202|1l.,
r1llr./МВт.гол

СередньозвzDкена
цiна на P/dH, ОЕС

листопад (в цiл , ry)
202| р., грrr./IVIВт. гсlд

коливання
середньозваже-
HoI цlни,

%

Украitlи,

279з,44 3309,65 + 18,48 %

+ Yci цiнч HaBedeHi без ПДtJ
IIрttмiпtкп: htфlорллаlliя, яка HctDcпta в експерпlнолlу GllclioBKy, .vас dовidковuй харакпrcр.
Експерпl lle ltece вidповidсаънiспlь за буdь-якi QliHattcoBi, правовi пlа itttu,i cуduсеttttя i dii', cntocoBtto
HadaHo| iнфор"л,tацii. Заuовttuк прuймае вidповidа.пьнiсmь за (lуdь-якi фliнансовi або поdаmковi
рiulення, якi ttов'язаtti з варmiсt!,lю lt1.oBapy, u1o е преdлtепtоiv dослidэюення.

Експерт { 
- 

КоilонецьЛ.К.

к зареестровано: 10.12.202l р.
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