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Інновації

Інформація надана компанією «Енергум»

Енергобаланс вашого 
підприємства в надійних руках!

Зима буде складною, тому перед 
Україною стоять важливі викли-
ки і загрози в плані енергетич-

ної безпеки. Українська енергетична 
система зараз синхронізована з енер-
гомережею континентальної Європи 
ENTSO-E. Україна почала отримувати 
кошти за продаж надлишкових обся-
гів на експорт. Взимку, можливо, дове-
деться звертатися вже за перетоками 
електроенергії в Україну. Проте, в Єв-
ропі також може бути дефіцит енергії, 
і тому розраховувати на неї не варто. 
Важливо попіклуватись про енергоба-
ланс свого підприємства вже зараз.

Компанія «Енергум» стабільно пра-
цює з 2014 року та надає послуги з по-
стачання електроенергії й природно-
го газу. Має індивідуальний підхід до 
кожного клієнта, що дає змогу промис-

ловим споживачам заощаджувати на 
енергоносіях та стабільно працювати, 
особливо – під час війни. 

Як ми всі знаємо, велика кількість 
стратегічно важливих для енергетич-
ної галузі об’єктів постраждали через 
війну в різних регіонах нашої країни. 
Попри втрати та збитки, які зараз несе 
галузь, компанія «Енергум» повноцін-
но веде свою діяльність та безперебій-
но забезпечує енергоресурсами під-
приємства в кожній області України, і в 
особливості - підприємства критичної 
інфраструктури, тим самим розвиваю-
чи та підтримуючи в цілому енергосис-
тему держави.

На початку липня компанія від-
крила своє представництво у Вінниці. 
У 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.

Наші фахівці кожного дня роблять 
свою роботу, оперативно реагують 
на виклики, роблять все, щоб енерге-
тична система України була надійною 
і стабільною. Співробітники компанії 
працюють нон-стоп, 24/7 кожен пра-
цівник на зв’язку. Понад 90% персо-
налу працює в офісах компанії. Це дає 
можливість надавати професійний су-
провід та консультації щодо постачан-



№8 (144) за 2022 рік

29СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА!

ня енергоресурсів, а також постійну 
юридичну підтримку нашим клієнтам.

Оскільки більшість наших клієнтів 
були змушені виїхати до інших міст чи 
країн через бойові дії, наші юристи до-
помагають їм у складанні офіційних за-
питів до Операторів систем розподілу 
електричної енергії, НКРЄКП з метою 
коректного нарахування фактичних 
показників. Бо останнім часом збільши-
лися випадки нарахування за спожиту 
електроенергію по середньомісячно-
му споживанню, особливо по клієнтах, 
які тимчасово призупинили споживан-
ня електроенергії взагалі через активні 
бойові дії або які знаходяться на тимча-
сово окупованих територіях.

Навіть попри те, що через активні 
бойові дії та окупацію певних регіонів 
довелось призупинити роботу з близь-
ко 10% своїх партнерів в Харківській, 
Запорізькій, Херсонській та Донецькій 
областях, компанія активно намага-
ється розширювати свою клієнтську 
базу та розвивати свої відносини з ді-
ючими партнерами, серед яких також 
багато підприємств критичної інфра-
структури: лікарні та медичні заклади, 
пожежно-рятувальні загони, військові 
частини, регіональне управління СБУ, 
ДСНС України, телерадіокомпанія, 
виробники харчової промисловості, 
зокрема м’ясної, хлібної та молочної 
продукції, тощо.

Ми працюємо з партнерами з будь-
якої галузі та сфери діяльності. Для нас 
кожен клієнт дуже важливий, і немає 
значення – великий це бізнес чи мале 
підприємництво. Ми постачаємо елек-
троенергію та газ в будь-яку точку кра-
їни, в будь-який населений пункт. Адже 
ми маємо підписані контракти з усіма 
операторами систем розподілу.

Енергоринок дуже висококонку-
рентний. Гравців достатньо багато, але 
серед них є несумлінні та недобро-
совісні. Наша ж компанія намагається 
бути максимально відвертою зі своїми 

партнерами, досягати компромісу у 
всіх питаннях.

Підключення України до ENTSO-E 
дало змогу нам розвивати ще один на-
прямок свого бізнесу. Наша компанія 
відкрила новий відділ з експорту елек-
тричної енергії до Європейських країн. 
Зокрема, ми вже почали пошук та за-
лучення партнерів у Польщі. Раніше ми 
працювали лише на ринок України.

Попри популізм та усвідомлен-
ня, що ми нарешті визнана частина 
Європи, підключення до ENTSO-E 
для України має стратегічне значен-
ня, а саме: 

Прибуток. Ми можемо ефектив-
но використовувати надлишки нашої 
генерації для отримання прибутку з 
експорту електричної енергії. 

Стабільність. Енергетична сис-
тема Європи сучасна, має чіткі та про-

зорі контрактні умови, що дозволяють 
Україні отримувати допомогу у період 
дефіциту.

Ціна. Об’єднання систем дозво-
лить отримувати максимально вигідні 
цінові пропозиції, що згладять різницю 
між піковими та поза-піковими часами.

Покращення та екологіч-
ність. Європейський союз має 20-річ-
ну програму щодо декарбонізації 
енергетики та зменшення негативних 
впливів на екологію. Для досягнення 
поставленої мети використовуються 
як прямий метод – зменшення вико-
ристання вугілля, нафти, так і непря-
мий – удосконалення систем генерації, 
зменшення втрат струму при передачі, 
удосконалення фільтрів та інше. 

Прогнозованість. Доступ до 
нових технологій та фінансування до-
зволить покращити прогнозованість 
ціни на споживання, що дозволить 
зменшити збитки від небалансів та по-
кращити використання ресурсів. 

Тому навіть в самі темні часи бува-
ють просвітлення. 

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.

Ми впевнені, що «Енергум» прой-
шов стрес-тест війни і довів партне-
рам, що нам можна довіряти навіть в 
такий непростий час.

Компанія «Енергум» являється га-
рантом з забезпечення енергоресур-
сами підприємств будь-якої галузі та 
ключовим гравцем в загальній енерго-
системі України. 

Контакти ТОВ «ЕНЕРГУМ»
0 800 350 003

+38 050 760 3921
Energum.com
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