
Постачальник 
енергоресурсів,
якому довіряють
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Про компанію

Працюємо 
по всій 
Україні

Програма 
підтримки 
24/7/365

300+ компаній 
обрали нас

4 роки на 
енергетичному 
ринку

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» - надійний постачальник електроенергії та газу з повним спектром
послуг для непобутових споживачів в Україні.

Взаємовигідна та довгострокова співпраця, яка базується на індивідуальному підході
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А ви довіряєте 
своєму 

постачальнику?

04
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Проблематика ринку

01
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Несвоєчасне
закриття періоду?

Зустрічаються  
менеджера, які не 
беруть слухавку?

Не знаєте до кого 
звернутися за юридичною 

допомогою?

Висока вартість 
енергоресурсів?

Отримуєте рахунки 
за небаланси?

Непрозора політика 
компанії?
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З Energy 365 ви отримаєте:

Безкоштовний 
юридичний 
енергоконсалтинг

Своєчасна 
підтримка

Зручний та 
сучасний сервіс

Комфортний 
графік 
проведення 
розрахунків

Індивідуальний 
підхід для всіх 
клієнтів

надійного постачальника, якому довіряють клієнти у всіх
регіонах України
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Послуги компанії ENERGY 365

Постачання 

електроенергії 

та газу
• Прозорі тарифи та 

формування цін

• Індивідуальний супровід

• Індивідуальний графік 

оплат

• Закриття в першій 

декаді місяця

Послуги 

комерційного 

обліку (ППКО)

• Пропонуємо послуги 

ППКО, незалежно від 

того, чи є ви нашим 

клієнтом

• Особливо приємні ціни 

для наших споживачів

Участь у 

Балансуючій 

групі
• Зменшення власних 

небалансів

• Індивідуальний підхід до 

кожного клієнта 

• Якісні, прозорі 

розрахунки з аналізом 

отриманої економії

• Консалтинг команди 

професійних енерго-

менеджерів по 

балансуванню для 

мінімізації збитків

Юридичний 

енергоконсалтинг

• Експертиза договорів про 

постачання електричної

енергії

• Консультація щодо

переходу до нас на 

постачання
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Чому нам довіряють?
Перша компанія в Україні, що 

отримала ліцензію 
постачання послуг 

комерційного обліку (ППКО)

Рівень екологічної 
безпеки підтверджує 

сертифікат на 
систему екологічного 

менеджменту ISO 
14001:2015   

300+ задоволених 
клієнтів по всій 

Україні 

Здобули 2-е місце у 
рейтингу постачальників 
електроенергії «Прозорість 
енергетичного сектору» у 
2020 році

Отримали сертифікат 
«Системи управління 
якістю. Вимоги» 
ДСТУ ISO 9001:2015, 
IDT

Енергія, яку ми 
постачаємо, 
виробляється за 
допомогою екологічно 
відновлювальних 
джерел: атомних та 
гідроелектростанцій 

Довіра
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Наші партнери
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Як стати клієнтом
Energy 365?

Заповнюєте та надсилаєте 

пакет документів

Обмін підписаними 

оригіналами 

договорів

Ознайомлюєтесь 

з публічним 

договором на 

сайті Energy 365

Інформуєте про 

зміну діючого 

постачальника

Ми інформуємо ваш ОСР 

(Обленерго) про зміну 

постачальника

Процедура переходу до

Energy 365 займає до 5 

календарних днів 



Почніть отримувати вигоди

від співпраці з 

енергопостачальником! 

Переходь на 
наш сайт

Та приєднуйся до 
нашої Facebook-

спільноти 

Читай новини 
у нашому 

Telegram-
каналі 


