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Інновації

Інформація надана компанією «Енергум»

Розумна енергія вашого бізнесу

Енергетика має надзвичайно 
важливе значення для еконо-
міки аграрних підприємств, 

оскільки від неї залежить нормальне 
повноцінне їх функціонування. Надій-
не, стабільне, економічно ефективне 
забезпечення енергетичними ресур-
сами є запорукою сталого розвитку 
кожного підприємства. Тому в умовах 
війни, розв’язаної росією проти Укра-
їни, питання енергетичної безпеки та 
енергетичної стабільності набувають 
пріоритетного значення.

1 липня 2019 року в Україні було 
запроваджено нову модель ринку 
електричної енергії. Модель, що базу-
ється на кращих європейських прак-
тиках та відповідає сучасним умовам, 
змінила старий вітчизняний оптовий 
ринок. Вона дає можливість кожному 
непобутовому споживачу обирати собі 
незалежного постачальника електро-
енергії або природного газу на мак-
симально вигідних умовах, що своєю 
чергою дозволяє промисловим спо-
живачам заощаджувати чималі кошти 
у статті витрат на енергоресурси і, від-
повідно, зменшувати собівартість про-
дукції або послуг.

Запровадження нової моделі ринку 

сприяло синхронізації енергосистеми 
України з системою електричних мереж 
континентальної Європи, що відбулось 
16 березня 2022 року. Під час воєнного 
стану вдалось забезпечити сталу робо-
ту ринку електроенергії, цінову стабіль-
ність, а напрацювання зі створення ре-
гуляторного поля та моніторингу його 
функціонування дозволили з 30 червня 
2022 року відновити експорт електрич-
ної енергії з України до Європи.

Дотримання економічної безпеки 
аграрного підприємства передбачає 
досягнення стабільного стану, при 
якому підприємство буде швидко та 
максимально ефективно відновлюва-
тися після будь-яких зовнішніх та вну-
трішніх загроз. Або мінімізовувати їх 
вплив на виробничі процеси та на са-
ме підприємство в цілому. Тому в цьо-
му випадку важливо мати надійного 
постачальника електроенергії та при-
родного газу.

Компанія «Енергум» є одним з таких 
партнерів, адже займається постав-
ками електрики та природного газу 
впродовж останніх десяти років. По-
при втрати та збитки, які зараз несе га-
лузь, компанія «Енергум» повноцінно 
веде свою діяльність та безперебійно 

забезпечує енергоресурсами підпри-
ємства в кожній області України, і в 
особливості - підприємства критичної 
інфраструктури, тим самим розвива-
ючи та підтримуючи в цілому енерго-
систему держави. Компанія «Енергум» 
має 12 регіональних представництв по 
всій Україні та у місті Києві і продовжує 
розвиватись.

Головний пріоритет компанії у спіл-
куванні з клієнтами – це надійність та 
оперативність у вирішенні будь-яких 
питань. Співробітники компанії працю-
ють нон-стоп, 24/7 кожен працівник на 
зв’язку. Понад 90% персоналу працює 
в офісах компанії. Це дає можливість 
надавати професійний супровід та 
консультації щодо постачання енерго-
ресурсів, а також постійну юридичну 
підтримку нашим клієнтам.

Компанія «Енергум» входить в 
ТОП-50 постачальників електроенер-
гії України, та посідає четверте місце 
за категорією клієнтоорієнтованості 
та гнучкості у ціноутворенні і умовах 
співпраці. За рахунок оптимізації заку-
півлі електричної енергії на оптовому 
ринку компанія може запропонувати 
своїм клієнтам вигідні тарифи, а також 
гнучкі умови для співробітництва.
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«Енергум» постійно 
збільшує свою клієнтську 
базу, адже  партнери 
відзначають наші значимі 
переваги:

• Експертиза – проводимо 
енергоаудит та 
надаємо рекомендації 
щодо оптимізації 
енергоспоживання;

• Зниження ціни – 
персональний тариф для 
кожного та оптимізована 
ціна. Прозоре 
формування ціни;

• Надійність постачальника 
– страхуємо фінансові 
ризики Клієнта за 
договором поставки за 
рахунок нашої Компанії;

• Комфортна співпраця – 
гнучкий графік оплати, 
можливість коригування 
замовленого обсягу 
до доби. Супровід 
персонального 
менеджера з розумінням 
потреб Клієнта.

Враховуючи те, що опалюваль-
ний сезон цього року для України 
може стати одним із найскладніших, 
а також, враховуючи істотне коливан-
ня, зокрема в бік підвищення, цін на 
електроенергію на ринку на добу на 
перед (РДН), внутрішньодобовому 
ринку (ВДР), враховуючи, що на 2023 
рік прогнозується підвищення тарифу 
оператора системи передачі (ОСП), і за 
прогнозними даними НЕК «Укренерго» 
тариф на передачу зросте майже в 1,84 
рази і становитиме 636,17 грн/Мвт-год 
проти діючого 345,64 грн Мвт-год. Все 
це в свою чергу призведе до значного 
підвищення загального тарифу. Тому 
варто вже зараз замислитись, як істот-
но заощадити на споживанні енерго-
ресурсів. 

Для початку необхідно зрозуміти, 
де втрачається найбільше енергоре-

сурсів. Тут допоможе енергоаудит. 
Енергоаудит – важлива процедура, 

внаслідок проведення якої з’ясовують, 
як підприємство використовує енер-
гію та яким шляхом можна зменшити 
її споживання. У процесі проведення 
енергоаудиту виявляють проблеми бу-
дівлі, з’ясовують, що покращити, щоб 
досягти бажаної економії. Якщо мова 
йде про проєкти на великих промис-
лових підприємствах, то це може бути 
поетапна реалізація протягом декіль-
кох років. Не все можливо зробити од-
ночасно, але результат точно буде по-
мітним у рахунках за електроенергію 
та газ. І підприємство вийде на більш 
ефективне споживання енергоносіїв.

Прозоре формування ціни для на-
ших клієнтів полягає в тому, що ми про-
понуємо просту, прозору та зрозумілу 
формулу розрахунку персонального 
тарифу для кожного підприємства.

Наші складові тарифу повністю від-
криті: ціна закупівлі, тариф оператора 
з передачі та з розподілу, відкритий 
фіксований тариф за нашу послугу. До 
того ж ми не враховуємо небаланси, 
немає жодних скритих коефіцієнтів 
або штрафів. До речі, ціни закупівлі, 
тариф з передачі та з розподілу можна 
перевірити у відкритих офіційних дже-
релах. Зокрема тариф РДН можна пе-
реглянути на сайті оператора ринку, за 
посиланням https://www.oree.com.ua/.

Комфортна співпраця з нашими 
клієнтами базується на індивідуаль-
ному підході до кожного Споживача. 
Ваш персональний менеджер допомо-
же у вирішенні будь-яких питань, щоб 
співпраця з нами залишилась для Вас 
приємною та зрозумілою. Ми дбаємо 
про наших клієнтів, тому готові обгово-
рювати зручний графік оплати, щоб ви 
мали можливість адаптувати його під 
Ваші потреби. Також ми не виключає-
мо можливості коригування замовле-
ного обсягу у розрахунковому періоді 
за 1 день до доби постачання.

Вже 7 місяців українці захищають 
свою незалежність на різних фрон-
тах. І енергетичний — не виключення. 
Енергетичний сектор став однією з 
головних цілей військової агресії ро-

сії проти України. Водночас компанія 
«Енергум» докладає максимальні зу-
силля і навіть попри ризик для життя 
щодня відновлює енергопостачання 
для 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 парт-
нерами з будь-якої галузі та сфери ді-
яльності. Для нас кожен клієнт дуже 
важливий, і немає значення – великий 
це бізнес чи мале підприємництво. Ми 
постачаємо електроенергію та газ в 
будь-яку точку країни, в будь-який на-
селений пункт.

Разом до Перемоги! 
Слава Україні! 

ТОВ «ЕНЕРГУМ»
Energum.com

0 800 350 003
+38 050 760 3921
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