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VIMK — NEXTGEN ENERGY PROVIDER 

 

 
 

Керівнику підприємства 

 

Універсальна комерційна пропозиція 

 

VIMK – втілення рушійної сили! Енергії, яка може уВІМКнути міста, технології, майбутнє. 

 

Пропонуємо вигідні умови співпраці. 

 

При споживанні електричної енергії більш ніж 50 тис. кВт*год: 

 

- Оплата 4-ма плановими платежами: 

• до 7 числа розрахункового періоду – 25% від прогнозної вартості заявленого обсягу споживання 

електричної енергії в розрахунковому періоді (далі - прогнозна вартість); 

• до 14 числа розрахункового періоду – 25% від прогнозної вартості; 

• до 21 числа розрахункового періоду – 25% від прогнозної вартості; 

• до 28 числа розрахункового періоду – 25% від прогнозної вартості; 

- наш маржинальний прибуток – 0,015 грн. 

 

Ціни компанії за попередні 3 місяці: (без ПДВ)*: 

липень 2021 р. –  1,7689 грн/кВт•год, 

червень 2021 р. – грн/кВт•год, 74711,  

травень 2021 р. – 1,3189 грн/кВт•год, 

*ціна вказана для споживачів групи «Б» та складається з вартості електричної енергії на ринку на добу наперед, 

послуг з передачі електричної енергії, встановлених постановою НКРЕКП та маржинального прибутку 

Постачальника (без врахування послуг з розподілу електричної енергії відповідної області). 

 

VIMK – вмикає, здійснює, надихає! 

 

 

 

 

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ 

 

   

Ми гнучкі Ми відкриті Ми всюди 

Ми створюємо вигідні та 

комфортні умови співпраці. Цінова 

політика залежить від кількості 

споживання енергії, а графік оплат 

ви визначаєте самі. Коригування 

лімітів, жодних санкцій та повна 

прозорість з нашого боку. 

VIMK — це персональний 

помічник, який може вирішити 

будь-яке завдання, коли мова про 

постачання енергії та газу. 24 на 7 

ми відкриті до спілкування з 

клієнтами. Вислухаємо, 

проконсультуємо та запропонуємо 

рішення. 

Ми працюємо по всій території 

України та уособлюємо 

експертність і надійне партнерство 

на ринку енергопостачання. 18 

регіонів уже відчули на собі 

переваги співпраці з  енергетичним 

провайдером нової генерації. 

Долучайтеся! 

 

Директор                                                                                                                     Олександр ДАЦКО 
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