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Інновації

Інформація надана компанією «Енергум»

«Енергум»: непомітні герої тилу

Вже п’ять місяців в Україні три-
ває війна. Фронт тримають не 
тільки наші Збройні Сили Укра-

їни, ТРО та Нацгвардія, а й бізнесмени 
та підприємці в тилу. Без ЗСУ не буде 
можливості працювати, але й без біз-
несу економіка перестане нормально 
функціонувати взагалі. 

На жаль, військова агресія росії 
внесла в наше життя багато коректив, 
тож знайти бізнес, який нині залишив-
ся на плаву, а тим більш продовжує 
нормально функціонувати і розвива-
тися - досить складно. 

Але в Україні залишились і ті, хто 
в такий важкий час прийняв сміливе 
рішення попри все продовжувати роз-
ширювати свій бізнес. 

Компанія «Енергум», котра займа-
ється постачанням електроенергії та 
газу для всіх видів бізнесу, не лише 
працює без вихідних, а ще й надалі 
посилює та розвиває свої представни-
цтва в різних регіонах України.

На початку липня компанія від-
крила своє представництво у Вінниці. 
В цьому регіоні після обстрілу росій-
ськими військовими сталася велика 
трагедія, але попит на робочі місця 
все одно тільки росте. «Енергум» став 
одним із роботодавців, які запропону-
вали людям достойну заробітну плату 
та вигідні умови праці. Окрім того, ком-
панія тепер і у Вінниці дає можливість 
українцям отримати якісне забезпе-
чення електроенергією на вигідних 
умовах з індивідуальним підходом до 
кожного клієнта. 

«Енергум» - це підприємство, яке 
відноситься до критичної інфраструк-
тури, забезпечуючи важливі об’єкти 
електроенергією. Завдяки героїзму 

робітників компанії, тисячі українців 
щодня отримують найважливіші енер-
гоносії – природний газ та електро-
енергію.

За словами комерційного дирек-
тора Сергія Лотохова, навіть у перші 
дні війни, коли багато хто розгубився і 
впав у відчай, «Енергум» продовжував 
працювати. Наші фахівці всі залишили-
ся в Україні. Вони укриваються у бом-
босховищах під час обстрілів і кожного 
дня роблять свою роботу, оперативно 
реагують на виклики, роблять все, щоб 
енергетична система України була на-
дійною і стабільною. 90% робітників 
працюють в офісах компанії, як і до ві-

йни, ми продовжуємо тісно спілкувати-
ся з нашими партнерами. Це не тільки 
споживачі, але й компанії та підпри-
ємства. Ми намагаємося робити все, 
щоб критична інфраструктура працю-
вала нон-стоп. Підтримуємо малий, 
середній і великий бізнес, зберігаємо 
робочі місця. Працюємо з медичними 
закладами, пожежниками, військови-
ми частинами, регіональними управ-
ляннями СБУ, ДСНС, радіокомпаніями, 
а також представниками харчової про-
мисловості. Це при тому, що ще на по-
чатку війни ми втратили близько 10% 
партнерів з Харківської, Донецької, 
Запорізької та, звісно, Херсонської об-
ластей. Над стабільністю української 
енергетичної системи працює велика 
кількість людей, вже багато чого зро-
блено навіть за період з 24 лютого 
2022.

Наприклад, Україна нарешті по-
вністю відключилася від енергетичних 
систем Росії та Білорусії. Інтеграція з 
системами Євросоюзу не тільки дала 
нам ще одне розуміння, що ми є саме 
частиною ЄС, але й реальні переваги» 
- розповів він. 

Це означає, що «Енергум» пройшов 
стрес-тест війни і довів партнерам, що 
цій компанії можна довіряти навіть в 
такий непростий час.

Ніхто зараз, на жаль, не може ска-
зати, як довго в Україні ще буде про-
довжуватись війна. Скоріше за все, 
доведеться в умовах військового часу 
провести наступну зиму – повністю 
або частково. Та холодів не треба бо-
ятися, адже в Україні є компанії, які, не 
покладаючи рук, працюють для постій-
них поставок електроенергії, підтри-
муючи енергосистему України. 
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