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Вiдгук щодо якостi послуг ТОВ (ТРИОС ГРУП))

ТОВ (ТРИОС ГРУП) починаючи з 20l9 року надае для КЕП кЧернiгiвська TEI_{> ТОВ
ФIРМИ (ТЕХНОВА> послуги збирання та формування 15-хвилинних значень потужностi по
комерчiйнiй межi станцiТ та зiставлення з прогнозованими значеннями потужностi, а також
послуги збирання та формування пок.lзникiв енергiТ по складовим розподiлу електроенергiТ в
мережах станцiТ (кол за ДК 02l :20l 5 - 72З 14000-9 <Послуги зi збирання та зiставлення ланих>).
КЕП кЧернiгiвська ТЕЦ) ТОВ фiрми кТехНова) мас генеруючi одиницi, що належать до
типу С та D, вiдповiдно до Кодексу системи передачi, i е постачальником послуг комерцiйного
облiку електричноi енергiТ, вiдповiдно до Кодексу комерuiйного облiку.
Збiр ланих вiлбувасться цiлодобово в автоматичному з наступним опрацюванням даних
функцiональним програмним засобом <Епеrgу Management System KEnergyVision@> ТОВ (ТРИОС

ГРУП).

Послуги ТОВ (ТРИОС ГРУП)) надаються своечасно i в повному обсязi. Програмний i
технiчнi засоби, що використовуються при наданнi послуг вiдповiдають вимогам Колексу
комерuiйного облiку. Висококва.пiфiкованими спецiшriстами ТОВ (ТРИОС ГРУП) надасться
постiйна технiчна пiдтримка щодо функцiонування автоматизованоТ системи та програмного
засобу, а також ква-пiфiкована допомога з питань взасмодiТ з сумiжними суб'сктами ринку
електричноi енергii та з Адмiнiстратором комерчiйного облiку ПрАТ (НЕК <Укренерго> в частинi
постачання послуг комерчiйного облiку.
Спiвробiтництво з ТОВ (ТРИОС ГРУЬ) дас можJIивiсть КЕП кЧернiгiвська ТЕЩ> ТОВ
ФIРМИ кТЕХНОВА> заощаджувати кошти на утримання спецiа-пiстiв рiзних напрямiв, а також як
виробнику електричноТ енергiТ контролювати виконання запланованих графiкiв навантаження, ix
абсолютнi та фактичнi вiдхилення, формувати показники по роботi електричноТ станцiТ на ocHoBi
заданого алгоритму та даних отриманих вiд <Energy Management System <EnergyVision@>, що в
свою чергу збiльшуе ефективнiсть роботи пiдприемства в умовах новоТ моделi ринку електричноТ
енергiТ УкраiЪи.

З повагою
Генера.гlьний директор

Клименко М.В.
067-528_04-

l4

О. Щербина

