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ЕкспЕртниЙ висновок Лbо -23lВiд 28.07.2022 р.
1 Запrовник експертизи: ТоВ (€ВроЕнЕрготрЕЙд>
_ м. Черкаси, вул. Надпiльна, буд. 2б1, офiс 72 Експерт: Кононець Л.К.
3 Пiдстава для проведенIIя експертизи:

заявка замовника вiд 28,07.2022 р.
наряд N9 о - 2З 1 вiд 28.07.2022 р.4 ЗавдаlIIIя експертllзlr (довiдкове - illфорпrачiЙrе): надання iнформацiТ про колl.tвання

середньозВаженоi цiни елекТричноТ етlергii за II декаду липня (1 1-20 лип ня) 2022 р,вiдttосно: I декади_ЛютогО 2022 р., II декадИ лютогО iozz p.,IIi декади лютого 2О22 р,,1декади березня 2022 р.,II декади березня 2О22 p,,III декади березня 2022 р.,в торговiй зонi -ОЕС УкраТни, згiдно iнфорпlацii ЩП "Оперurор ринку", по результатам торгiв на Р!Н.5 До експертиЗп пред'явлсIIо: loKyMeHTl, n" пред;"вленi.
6 ЕкспсртIlзоlо встанов.цсIIо:

Згiлно з завданням еl(спеi)тизи та на пiдставi iнфорплаlliТ офiцiйного сайту
https://www.oree.com.tra l ДI7 "Оператор ринку", "пБ "iuop.Ho 

на базi !П ''Енергоринок''
(гуртового покупця i продавilя електроенергii) l дiс з 0l ,oT.zol9 р., у вiдповiднЪ.ri до законуУкраiни "Про ринок електричноi енергii,, J\ъ 20l9-VIII вiд 13.04.2бiZ р. ,- коливаI{ня середньозваrкеноi цiни електричноi енергii за II декаду ,rr.rr" (l 1-20 липня)
2022 р. вiдносно: I декади :tfотого 2О22 р,, II декади n.ro.o 2О22 p.,III декади лютого 2022
р,, I декади березня 2022 p.,ll декадп березня 2022 p.,III декади березня 2022 р., в торговiй
зонi - ОЕС УкраТни, згiдно iнформацii 

'ЦП "Оперurор ринку", по результатам торгiв на
РЩН, становить (лив.'fаблиця JФ1 ):
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Таблиця J\Ъ1

Середньозпа
жена цilrа*
на P!I{, ОЕС
УкраТttи,
грн./МВт.год 
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Середttьозважена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за lI декаду
липня (1 1-20 липня)
2022 р., грн./МВт.год

i Kon"uun"o
i ."р.лпооru
l аженоi'

цirtи,

Е_цек- ! лекала лютого (01.02-1О,О2)2022р.

::fili II дек.ада ,,.rо.о ( 

' ' 
.ОТ2OЮ2) 2012р.

i lIll декада лютого (2l.a2-28.02)2022p, 2ъ6,ii

] 
lI o.nuou березtlя ( l l .0j-20.03 ) 2022р.

] 
III лекала берсзня (2 1.0З-3 1.0З) 2О22р. 2276,94

ltl лgNадd UcPEJltя (l l

Прuлiпtка: htQlор.ltаlliя, яка ttadaHct в експерmно.1,1у BuclloBоy, мае dовidковuй харакпlер.

atlii', ЗculoBttttK прuйпluе BidпoBidcutbtticпlb за буdь-якi фiнаtiсовi або поdаmковi
заtti з ваllпliсttlю пlосару, tцо е преd,uепtолt, dос,цidэrсення.

EKclrepT h-"- Кононець Л.К.
к зарsестровано: 28.07.2022 р.
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