ДОДАТКОВА УГОДА
до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії
№ ____________ від ____________ року
______________ філія від імені ПрАТ «Волиньобленерго», яке діє на підставі ліцензії з розподілу
електричної енергії, виданої на підставі Постанови НКРЕКП №1535 від 27.11.2018 року (далі –
Оператор системи), в особі директора філії _____________________________, що діє на підставі
довіреності, з однієї сторони, та __________________________________, (далі – Споживач), в особі
__________________________, що діє на підставі _____________, з другої сторони, разом Сторони,
керуючись п. 12.2. Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії № ___________ від
____________року (далі - Договір) погодились про наступне:
У разі підписання цієї додаткової угоди Споживач стає користувачем Інтернет-сервісу ПрАТ
«Волиньобленерго» Особистий кабінет споживача-юридичної особи (далі – Особистий кабінет), що
дає можливість в режимі реального часу заносити покази, формувати і переглядати існуючі рахунки,
акти, додатки, що готові до друку. Крім того, доступна інформація по платежам, які здійснені
Споживачем, розшифровки по нарахуваннях, тарифах та іншій інформації по особовому рахунку. Для
цього:
1. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № _____________ від
____________ доповнити розділом 13: 13. Порядок розрахунків Споживача за посередництвом
Особистого кабінету споживача-юридичної особи (далі – Особистий кабінет) і викласти його в
наступній редакції:
1.1. Для користування Особистим кабінетом Споживач має отримати від Оператора системи код
реєстрації, який надсилається Оператором системи на адресу електронної пошти Споживача:
_________________________________________. Після отримання коду реєстрації, Споживач
реєструється на сайті Оператора системи http://energy.volyn.ua/, обирає свій логін і пароль для
отримання доступу до Особистого кабінету. Використання Особистого кабінету надає Споживачу
можливість надавати/отримувати електронні документи, використовувати електронно-цифровий
підпис (далі ЕЦП) для забезпечення виконання умов цього Договору.
У разі одержання ЕЦП, Споживач має письмово довести до відома Оператора системи строк дії
сертифікату ЕЦП. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа
з обов’язковими реквізитами, у тому числі з ЕЦП автора.
Проведення розрахунків за надання послуг з розподілу електричної енергії за допомогою
Особистого кабінету, в тому числі із застосуванням ЕЦП, відповідно до цього розділу, здійснюються з
наступного розрахункового періоду після підписання Споживачем додаткової угоди та у разі
одержання ЕЦП, повідомлення про це Оператора системи.
1.2. Сторони визнають, що електронний документ (сформований, підписаний з використанням
електронного цифрового підпису та переданий за допомогою Особистого кабінету) ідентичний за
документацією та реквізитами з документом на папері, та кожен з документів є оригіналом і має
однакову юридичну силу.
Сторони домовились, що належним повідомленням Споживача є розміщення на сайті
Особистого кабінету попередження (повідомлення) про припинення постачання електричної енергії
разом з розрахунками.
Для підтвердження документів, сформованих за допомогою Особистого кабінету без
застосування ЕЦП, сторони зобов’язані надавати одна одній дані оригінали документів у паперовому
вигляді.
1.3. Особистий кабінет не працює у разі різкої зміни споживання електроенергії (зменшення за рівень
нижчий ніж половина середньомісячного споживання, або збільшення до рівня вищого в чотири рази
за величину середньомісячного споживання). За цих умов акт про використану електроенергію
надається Оператора системи наручно в паперовому вигляді в терміни обумовлені цим Договором.
1.4. Для Особистого кабінету використовуються такі реєстраційні дані:
електронна пошта Споживача: ____________________________, код реєстрації на сайті
_________________________________,
контактний
тел.
______________________,
ПІП/б
відповідальної (контактної) особи___________________________________________________.
Про зміну реєстраційних даних Споживач має письмово попередити Оператора системи не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення таких змін.

1.5. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до
Особистого кабінету.
2. У зв’язку з цим розділ 13 «Реквізити сторін» відповідно вважати розділом 14.
3. Дана додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
Сторін.
4. Дана додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та вважається
невід’ємною частиною до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії №
___________ від ____________року
5. Всі інші умови договору про надання послуг з розподілу електричної енергії № ___________ від
____________року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

Підписи сторін:
Оператор системи:
Директор ______________________ філії
ПрАТ «Волиньобленерго»
___________________________________
М.П.
«___»________________________20___ р.

Споживач електричної енергії:

_________________________________________
М.П.
«___»____________________________20___ р.

