
 

 
                                                    Додаток №2 

до Договору оферти № ______від __ ______2020 р. 

     

ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  №10 

(для споживачів, що приєднані до мереж ОСР ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО") 
 

ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК" - національна енергетична компанія. Компанія, окрім забезпечення продажу 

енергетичних ресурсів, трейдингу, здійснення імпорту/експорту електричної енергії, виконання функцій СВБ балансуючої 

групи, являється постачальником послуг комерційного обліку (ППКО) та гарантує найнижчу ціну на послуги Оператора 

збору даних (ОЗД) комерційного обліку електричної енергії (економія 25% від діючого тарифу ОСР). 

Послуга ОЗД необхідна для забезпечення включення площадок вимірювання споживача в групу обліку "а" (з 

наявністю фактичних погодинних даних споживання) при визначенні обсягів споживання, що для значної частини 

підприємств дозволяє отримати значно нижчий тариф на електричну енергію.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість послуг: 

 

 

11,59 грн. з ПДВ за добу для однієї точки комерційного обліку електроенергії 

 

Порядок оплати: 

 

Оплата після завершення розрахункового періоду в якому надавались послуги 

 

Послуга включає: ✓ щодобове дистанційне зчитування результатів вимірювань (первинних даних 

комерційного обліку) та даних про стан засобів вимірювальної техніки з 

інтервальних багатофункціональних лічильників комерційного обліку 

споживача; 
 

✓ контроль якості зчитування первинних даних комерційного обліку; 
 

✓ обробка, перевірка, валідація, зберігання та архівування валідованих даних 

комерційного обліку; 
 

✓ забезпечення щоденного формування та передачі погодинних даних 

комерційного обліку з площадок вимірювання групи обліку "а" Замовника 

Адміністратору даних комерційного обліку (ОСР); 
 

✓ забезпечення можливості перегляду даних комерційного обліку по точкам 

обліку споживача та при необхідності їх імпорту в особистому кабінеті; 
 

✓ технічний/юридичний супровід з питань віднесення площадок вимірювання 

споживача до групи обліку "а". 

• більш детально про нашу компанію Ви зможете дізнатися на офіційному сайті - 

http://energopostachalnyk.com/. 

 

НАШІ КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ НАЙКРАЩИЙ СЕРВІС ЗА НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ! 

 

 

Директор ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»                                              В.В. Кузнєцов 

Тел.:    (044) 221-21-40, (048) 793-03-30
E-mail: @  info energopostachalnyk.com

www.energopostachalnyk.com

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»
65005, Укра на, . Одеса, ї м

ул. , /2в Мельницька 26

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» В ЦИФРАХ: 

- більше 9500 задоволених споживачів в усіх 

регіонах України; 

- обсяги постачання електричної енергії більше  

1983 млн. кВт•год./міс. 

ПІДПРИЄМСТВА ЯКІ НАМ ДОВІРЯЮТЬ: 

- мережі автозаправних станцій, мережеві гіпермаркети; 

- нафтопереробні та нафтоперекачуючі підприємства; 

- аграрний сектор, металургія, вугільна та хімічна галузь; 

- виробничі підприємства, приватний бізнес.  

НАШІ ПЕРЕВАГИ ВАРТІ УВАГИ: 

- сервіс "Хмарна АСОЕ" та послуги ППКО (ОЗД); 

- особистий кабінет споживача; 

- індивідуальний графік платежів;  

- деталізований звіт про вартість електричної 

енергії; 

- персональний менеджер 24/7; 

- можливість купівлі енергоресурсів онлайн; 

- подача звітів/показів ОСР через постачальника; 

- формування рахунків, перегляд балансу та 

контроль витрат онлайн; 

- електронний документообіг; 

- оформлення договору за 20 хвилин. 

http://energopostachalnyk.com/

