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Bfut 22.09.2022 р.

1 Замовllик експертизи: ТОВ (€ВРОЕНIrРI'ОТРЕЙЛ)
м. Черкаси, вуJI. IIадпiльна,261, оф. 7

2 EKclrepT: Кононець JI.К.
3 Пiдстава для IIроведення експертизи:

заявка замовника вiд 22.09.2022р.
нарядI N9 о - 358 вiд 22.09.2022 р.4 Завдання експертизи (довiдкове - iнформацiйrrе): надаriня iнформачiт про колlлвання

середньозваженоТ цiни електричноi енергiТ: за II декаду вересня (1 1-20 вересня) 2О22 р.
вiдносно I декади вересня (01-10 вересня) 2022 р., в торговiй зонi - ОЕС УкраТни. згiлно
iнформаuiТ АТ "Оператор ринку", по результатам Topr.iB на Р/(FI.

5 До експертизи пред'явлено: f{окументи не пред'явленi.

б Експертизоювстановлено:
згiдно з завllанням експертизи та на пiдставi iнформаrцiт офiцiйного сайту https:

//www.oree.com.uaf АТ "Оператор ринку" (Розпорядження КМу вiд lЗ.05.2020 р. JФ534-р "IIро
перетворення лер}кавного пiлприсмстI]а "Оператор ринку" в акцiонерне товариство"; IJаказ
MiHicTepcTBa енергетики УкраТни вiд 20.|2.202l J\b344 "IIро створення акцiонерного
товариства "()ператор риtlку") :

- КОЛИВаННЯ СеРеДнЬозваженоТ цiни електричноi енергii: за II декаду вересня (1 1-20
вересня) 2022 р. вiдносно I декади вересня (01-10 вересня) 2022 р., в торговiй зонi - оЕС
УкраТни, згiдно iнформачiТ А Г "операгор ринку", по резулы,атам торгiв на Pf{H, становить
(лив. Таблиця Nэ1):

'Габлиця Jф1

СередньозвiDкена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за I декаду
вересня 2022 р.,
грн,/МВт.год

Серелньозвalкена
цiна* на РДН, ОЕС
УкраТни, за II декаду
вересня 2022 р.,
грrr./МВт.год

коливання
середньозва-
женrэТ цiни.

3303,40 3590,50

*Yci 
цiнtt HaBedeHi без ПДВ

ПРU.UimКа: htQlор.маtliя, яка нас)шш в експерпlноt/tу BucHoBKy, .tlac dовidковuй ):аракпlер.
Експерm не несе clidпrlBidcmbнictttb за буОь-якi QliHaHcoBi, правовi ttla iHuti суОuсенrtя i Oii', cпtocoBtto
наdано|iнфор.llаllii. Заv.овнttк прuй.мас BidпoBidalbttictttb за (l.y)b-stKi rlliHaHcoBi абtl поdаmксlrзi
рiutення, stKi ttов'язаtti з варmiсtпю пlовару, tt1o с преd.ъlепtо.tt dос.lid,лк,ення.
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