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Керівнику підприємства
[щодо постачання електричної енергії]
ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій "ВестІнформ",
зареєстроване 7 травня 1990 (ЄДРПОУ 1428857), член Оптового ринку електричної енергії
України, здійснює діяльність з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на
території України.
Основними перевагами співпраці з нашою компанією є:
- продаж електроенергії за ціною, яка менш ніж тариф Обленерго;
- оплата за спожитий обсяг активної електроенергії за зручним для підприємства графіком;
- оплату передачі електроенергії мережами та надання інформаційних послуг за рахунок
ТОВ НТФІТ "ВестІнформ".
Для підготовки остаточної пропозиції, проведення розрахунку знижки від діючого тарифа
електропередавальної організації та підготовки проекту договору купівлі-продажу
електроенергії просимо Вас, надати нам інформацію відповідно до опитувальний лист, що
додається. Гарантуємо збереження комерційної таємниці та режиму конфіденційності для
отримуваних від Вас відомостей.
Додаток № 1. Перелік питань. (арк. 1).
Додаток № 2. Зразок формату даних. (арк. 1).

З повагою,
директор

А.В. Мурашкін

Додаток № 1
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1. Загальна інформація про підприємство
Повна назва
_____________________________________________________
Поштова адреса
_____________________________________________________
П. І. Б. керівника
_____________________________________________________
Посада
_____________________________________________________
Телефон
_____________________________________________________
Факс
______________________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________________________________
2. Щомісячний обсяг споживання електричної енергії (активної) за останні 12 місяців:
Місяць
Обсяг
спожитвання,
кВт*год

3. Щодобове погодинне споживання електричної енергії згідно даних АСКОЕ (форма Excel) за період від 1 до 3 останніх місяців. (надати на адресу energy@skif.com.ua)
(формат додається окремим файлом).
Якщо підприємство не має можливості надати вище вказані дані, надаються дані останніх літнього та
зимового режимних днів:
Літо
Зима
Години

Обсяг споживання,
кВт·год

Години

00:00 - 01:00

00:00 - 01:00

01:00 - 02:00

01:00 - 02:00

02:00 - 03:00

02:00 - 03:00

03:00 - 04:00

03:00 - 04:00

04:00 - 05:00

04:00 - 05:00

05:00 - 06:00

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

06:00 - 07:00

07:00 - 08:00

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00

08:00 - 09:00

09:00-10:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Обсяг споживання,
кВт·год

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

22:00 - 23:00

23:00 - 24:00

23:00 - 24:00

4. Інформація про наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ
(ЛУЗОД), акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) та про засоби обліку
електричної енергії:
- Наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ (ЛУЗОД) _____________
(Свідоцтво дійсно до _________________________ );
- Наявність акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) _______________ .
Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного обліку електричної енергії:
№
Місце встановлення
Клас
Приєднання (фідер)
Тип лічильника
п/п
(підстанція)
напруги, кВ

5. Інформація про субспоживачів (при їх наявності):
Назва субспоживача

Середньомісячний обсяг
споживання, кВт*год

6. Інформація про тарифну систему, за якою працює підприємство (роздрібний тариф або
тариф диференційований за періодами доби)
________________________________________________________
7. Існуючий графік оплати за електроенергію:
1. До _____ числа періоду, що передує розрахунковому, - _______ %;
2. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %;
3. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %.
4. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %.
Склав _______________________________________
Телефон: _____________________________

