
ДОСВІД ПРОФЕСІЙНІСТЬ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ 



ЕЛЕКТРО – РЕСУРС ВАШ НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

НАШ ДОСВІД ПРАЦЮЄ ДЛЯ НАШІХ КЛІЄНТІВ 

МИ - амбітний гравець на енергетичному ринку України. Наша мета бути 
надійним партнером для своїх клієнтів, тому ми орієнтовані на побудову 
довгострокових та взаємовигідних відносин. 

МИ – віримо в партнерство та втілюємо індивідуальний підхід до кожного 
клієнта, враховуючи особливості споживання енергетичних ресурсів кожним 
підприємством. 

МИ - маємо досвід стабільної роботи в газовому ринку більше 10-ти років та 
енергетичному ринку більше 2-х років, наша надійність перевірена часом, наш 
досвід загартований в перемогах.

МИ – створюємо умови для забезпечення надійності постачання енергоресурсів 
для наших клієнтів. Інтеграція з генеруючими компаніями, які мають виробництво 
теплової, сонячної або повітряної енергії, та власний видобуток природнього газу 
надає перевагу в ціні для наших клієнтів.

МИ – команда висококваліфікованих фахівців, що мають великий досвід роботи в 
енергетичному та фінансовому секторі економіки, які мотивовані якісно 
супроводжувати своїх клієнтів, надаючи їм всі переваги комплексного 
обслуговування.
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МИ ВАРТІ ВАШОЇ ДОВІРИ

ЕЛЕКТРО – РЕСУРС ТА НАШІ ВІДОМІ КЛІЄНТИ-ПАРТНЕРИ 
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ОБ‘ЄМ постачання 
понад 50 000 MВт 
в місяць

КЛІЄНТИ – понад 
50 підприємств та 
компаній

РЕГІОНИ 
ПОСТАЧАННЯ – 28
Операторів системи 
розподілу (ОСР)

ВЛАСНИЙ 
видобуток газу –
2 млн.куб/місяць

ВЛАСНА генерація 
електроенергії –
90 МВт/год та 120
МВт/год



УЗГОДЖУЄМО ГНУЧКИЙ ГРАФІК ОПЛАТИ ЗА ЗАЯВЛЕННИЙ ОБСЯГ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ГАЗУ

НАДАЄМО ИНДИВІДУАЛЬНУ ЦІНУ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ВРАХОВУЧИ ГРАФІК 
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНРГІЇ 

НАДАЕМО БЕЗЛІМІТНУ МОЖЛИВІСТЬ КОРИГУВАННЯ ОБСЯГУ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗРАХУНКОВОМУ ПЕРІОДІ

ПРОВОДИМО РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИНОСТІ ТА ВСТАНОВЛЮЄМО СИСТЕМИ 
КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ АСКОЕ, НАДАЄМО ПОСЛУГИ ОБЛІКУ

СУПРОВОДЖУЕМО КЛІЄНТІВ 24/7/365 ТА НАДАЄМО 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

МИ ВРАХОВУЄМО ПОТРЕБИ КОЖНОГО НАШОГО КЛІЄНТА 

ЕЛЕКТРО – РЕСУРС СТВОРЮЄ ЕНЕРГІЮ ПАРТНЕРСТВА
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ЗАСТОСОВУЄМО ПРОЗОРУ ФОРМУЛУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, 
ГАЗ ТА ПОСЛУГИ НАШОЇ КОМПАНІЇ

ДОВІРЯЄМО СВОЇМ ПАРТНЕРАМ, ТОМУ НЕ ОБМЕЖУЄМО ЙОГО ПРАВА ЗА 
ДОГОВОРОМ, НЕ ЗАСТОСУВУЄМО ШТРАФИ ТА ЛІМІТИ



КОЖЕН КЛІЄНТ Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ НАС

ЕЛЕКТРО – РЕСУРС КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА КОМПАНІЯ
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 Компанія бере на себе 100% вартості небалансу для клієнтів  з споживанням 
по об'єкту до 250 МВт/місяць, і це чітко зафіксовано у нашому договорі на 
постачання;

 Розрахунок вартість небалансів такий же прозорий, як і розрахунок 
собівартості. Він відображає реальний вплив ціни балансуючого ринку на 
вартість енергоносія для споживача за аналогією закупівлі в ринку (РДН):

 Для великих споживачів, Компанія має інші умови та бере на себе до 10% 
вартості небалансів за умов споживання вище 250 МВт/місяць по об'єкту;

 МИ цінуємо час наших 
клієнтів. Наші фахівці з 
підтримки клієнтів 
налаштували договірний та 
розрахунковий процес у 
зручному форматі:

 Наша договірна конструкція рівнозначно захищає права постачальника та 
споживача енергоносіїв.  Спрощена, зрозуміла користувачу та не містить 
прихованих санкцій;

 Наша комерційна пропозиція завжди має чесний розрахунок собівартості 
енергоносія, та відкриту ціну наших послуг, які не змінні в односторонньому 
порядку;

Якщо, W небаланс (позитив) , то Ц (небаланс) = (Ц бр / W небаланс) + Ц пост (маржа)
Якщо, W небаланс (негатив) , то Ц (небаланс) = (Ц рдн / W небаланс) - (Ц бр / (W небаланс)

Ц бр – сума добутків споживання в певному часі добі та ціни електроенергії за аналогічний час, створеної на 
балансуючому ринку (БР), погодинно за звітний період (місяць), опублікованих НЕК УКРЕНЕРГО на сайті
https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/rezultaty-balansuyuchogo-rynku-2/#1538032249011-abadd3b9-db7c4a6a-
eef1, грн / кВт*год. (без ПДВ);
W небаланс  – сумарне споживання електроенергії поза плану (небаланс в більшу або меншу сторону), 
погодинно за звітний період (місяць), за виключенням розміру споживання у % від узгодженого небалансу
від планових обсягів споживання, який бере на себе постачальник, в кВт*год.

з 15 по 18 число проводимо планування 
обсягів споживання перед початком 

періоду постачання

з 20 по 25 число перед початком періоду 
постачання проводимо виставлення 

рахунків для передплати

з 10 по 14 число проводимо коригування 
обсягів планового споживання у періоді 

постачання

з 5 по 10 число після завершення періоду 
постачання проводимо виставлення актів 

та фактичних (уточнюючих) рахунків



МИ НАДАЄМО НАЙКРАЩІ УМОВИ

ЕЛЕКТРО – РЕСУРС. КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
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Керівництву компанії

Порядок визначення ціни електричної енергії (тариф)

Ціна на електричну енергію у розрахунковому періоді визначається за формулою:

Ц (тариф) = (Ц рдн / Wактив) + Т пер + Ц пост (маржа)

Ц (тариф)  – загальний тариф електричної енергії, грн/кВт * год. (без ПДВ); 

Ц пост – тариф Постачальника електроенергії, грн/кВт * год., який визначається в відсотках від ціни (Ц рдн), та 

складає 2 % (без ПДВ), який включає:

 небаланси споживача у випадку позитивної або негативної різниці фактичного та прогнозованого споживання 

електроенергії погодинно, в погоджених межах відхилень фактичного споживання від запланованого;

 прибуток Постачальника електроенергії ;

 витрати Постачальника електроенергії, пов'язані з зборами на регулювання НКРЕКП та з виплатами постійних та 

змінних нарахувань за участь у ринках;

Т пер – тариф за послуги передачі електричної енергії мережами Укренерго,

затверджених НКРЕКП та опублікованих, згідно з вимогами чинного

законодавства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1411874-19#n5, грн/кВт*год. (без ПДВ);

Ц рдн  – сума добутків споживання в певному часі добі та ціни електроенергії за аналогічний час, створеної на 
ринку на добу наперед (РДН), погодинно за звітний період (місяць), опублікованих Оператором ринку на сайті
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr, грн / кВт*год. (без ПДВ);
W актив  – сумарне споживання електроенергії за звітний місяць, кВт*год.

МИ пропонуємо привабливу ціну для Вашого підприємства (розрахунок за грудень місяць)

Ц рдн / W актив  – 1,2255 грн. кВт*год без ПДВ.
Ц пост – 0,0245 грн. кВт*год без ПДВ.
Т пер – 0,11654 грн. кВт*год без ПДВ.
Ц (тариф)   = 1,3667 грн. кВт*год без ПДВ. ( 1,640 грн. кВт*год з ПДВ)

МИ зацікавлені в постачанні електроенергії на вигідних та прозорих комерційних умовах, з 
застосуванням ефективної формули ціноутворення, що дозволяє керувати вартістю енергоносіїв, які 
використовує Ваша компанія:

Умови розрахунку за споживання 

електричної енергії

Перший платіж – не пізніше ніж за 5
(п’ять) банківських днів до кінця 
місяця, що передує місяцю поставки в 
розмірі 25% розрахованого обсягу;
Другий платіж – не пізніше 5 (п’ятого)
числа місяця поставки в розмірі 25%
розрахованого обсягу;
Третій платіж – не пізніше 10
(десятого) числа місяця поставки в 
розмірі 25% розрахованого обсягу;
Четвертий платіж – не пізніше 20
(двадцятого) числа місяця поставки в
розмірі 25% розрахованого обсягу;

Розрахунок тарифу проведено з використанням даних Автоматизованої системи контролю та обліку
електроенергії (АСКОЕ) вашого підприємства за грудень місяць споживання.

Ваш файл розрахунку тарифу 

доданий в супроводжувальному 

листі до нашої пропозиції



Додати зображення 
нашого офісу в літній 

період (або щось з 
стилізованого офісу)

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС

ЕЛЕКТРО – РЕСУРС ЦЕ ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА 
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20 років управлінського досвіду, 15 років досвіду з 
розвитку продажів, 5 років досвіду з стратегічного 
управління, 3 роки досвіду роботи в енергетичному 
секторі

10 років досвіду з зовнішньоекономічних відносин, 7 
років досвіду роботи в енергетичному секторі, 3 роки 
досвіду з операційного забезпечення продажів

15 років досвіду розвитку корпоративних продажів, 9 
років досвіду з розвитку та управління регіональними 
підрозділами з продажу та обслуговування клієнтів

Директор компанії
Коханов Вячеслав

Начальник 
управління продажів

Стахов Роман

Начальник 
управління 
технічного 

забезпечення
Дзюба Юрій

Начальник відділу 
документаційного 

супроводження
Гребченко Дар'я

Відповідає за операційне та стратегічне управління 
Компанією

Відповідає за технічне забезпечення та супровід 
продажів, роботу з ринками електричної енергії

Відповідає за договірний супровід продажів та 
розрахунки зі споживачами, ринком та 
операторами системи розподілу

Відповідає за регіональний розвиток та управління 
продажами Компанії

12 років досвіду роботи з цінними паперами на 
фондовому ринку, 11 років досвіду роботи з 
операційного супроводу продажів, 6 років досвіду з 
управління великими корпоративними клієнтами



ГОЛОВНИЙ ОФІС
м. Київ 

вул. Володимирська, 4 поверх 5 
office@electroresource.com.ua

+38 044 501 42 71

ОБИРАЮЧИ ЕЛЕКТРО – РЕСУРС ВИ ОБИРАЕТЕ АМБІТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ!


