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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення про надання знижок при постачанні електричної 
енергії в 2021 році (надалі - Положення) розроблене в рамках маркетингової 
політики ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», код ЄДРПОУ 38157139, з метою недопущення 
зниження доходу підприємства в порівнянні з підсумками господарської 
діяльності з постачання електричної енергії за попередні періоди, задля 
встановлення довготривалих договірних стосунків та утримання покупців 
(споживачів), їх заохочення і стимулювання щодо збільшення обсягів 
закупівлі електричної енергії. 

1.2. Знижки, встановлені цим Положенням, надаються покупцям 
(споживачам) електричної енергії, які уклали з ТОВ ЕК «ЕНОЛЛ» відповідні 
договори про постачання електричної енергії, за наявності передбачених 
даним Положенням підстав/умов для застосування знижок. 

1.3. Про знижки, визначені цим Положенням, покупці (споживачі) 
електричної енергії інформуються шляхом розміщення відповідної інформації 
на офіційному сайті ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», а також в індивідуальному порядку 
при взаємодії з працівниками ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ». 

1.4. Період дії даного Положення - 2021 рік. 

2. ВИДИ, РОЗМІРИ, ПІДСТАВИ/УМОВИ НАДАННЯ ЗНИЖОК 

2.1. Знижка надається до ціни електричної енергії, що постачається      
ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на користь покупців (споживачів): 

2.1.1. Розмір знижки становить 0,01742 грн/кВт*год, без ПДВ, на який 
зменшується встановлена договором з покупцем (споживачем) ціна 
електричної енергії (без врахування ПДВ) за одиницю виміру її обсягу 
постачання, встановлену договором з покупцем (споживачем), у відповідному 
розрахунковому періоді в порівнянні з попереднім розрахунковим періодом. 

2.1.2. Підстави/умови надання знижки: 
- організаційно-правова форма покупця (споживача) - товариство з 

обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство; 
- значна волатильність цін електроенергії на ринку «на добу наперед» та 

значне зниження або зростання середньозваженої ціни при порівнянні 
відповідного розрахункового періоду в порівнянні з попереднім 
розрахунковим періодом; 

- відсутність у споживача систематичних порушень договірного графіку 
платежів; 

- надання споживачем систематичних даних, щодо актуального обсягу 
споживання та планування споживання відповідно до запитів (усних та 
письмових) постачальника; 

- обсяг споживання за декілька останніх розрахункових періодів повинен 
бути не менше за 4 млн. кВт*год на місяць. 
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2.1.3. Знижка застосовується ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» за наявності всіх 
підстав/умов, що передбачені підпунктом 2.1.2 цього Положення. 

2.1.4. Знижка застосовується ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» до вартості 
електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді - календарному 
місяці шляхом зменшення ціни 1 кВт*год на розмір знижки та вказується у 
відповідному(их) первинному(их) документі(ах). 

 
3. ОБМЕЖЕННЯ 

3.1. Не допускається заміна знижок, передбачених даним Положенням, 
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом. 

3.2. Якщо покупець (споживач) електричної енергії, з певних причин, не 
залежних від ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», не має можливості/бажання придбати 
електричну енергію зі знижкою на умовах цього Положення, такий покупець 
(споживач) не має права на одержання будь-якої (в тому числі грошової) 
компенсації. 

3.3. Знижки, встановлені цим Положенням, не сумуються між собою, 
якщо інше не передбачено умовами даного Положення. 

 
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним 
законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне 
тлумачення умов цього Положення, і при неврегульованих Положенням 
спірних питаннях, остаточне рішення щодо застосування знижок приймається 
ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ». 

4.2. Не ознайомлення покупців (споживачів) електричної енергії з 
умовами даного Положення не є підставою для пред'явлення та розгляду будь-
яких претензій з їх боку. 

4.3. ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» не несе відповідальності за прямі або непрямі 
збитки, пов'язані з використанням знижок відповідно до цього Положення. 

4.4. Умови даного Положення можуть бути змінені та/або доповнені    
ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» протягом усього періоду дії Положення. 
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