Додаткова угода
до Договору від ____________ № ___________
про постачання електроенергії
м. Івано-Франківськ

«____»__________201_ р.

ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, що здійснює діяльність на підставі ліцензії серії АГ №500357
від 05.05.2011 (далі - Постачальник), в особі _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

та ____________________________________________________, що здійснює діяльність на
підставі ____________________________________ (далі - Споживач), в особі
_________________________________________________________,
що діє на підставі
___________________________________ (далі – Сторони), дійшли згоди:
1. Постачальник надає Споживачу можливість коригування договірних величин споживання
електричної енергії на місяць, отримувати Акти про використану електричну енергію
(Додаток 6 до Договору про постачання електричної енергії №______ від ____________ (далі
– Договір)) та формувати рахунки на оплату електроенергії за допомогою Персонального
кабінету клієнта Прикарпаттяобленерго (далі – Сервіс), розміщеного на сайті
https://my.oe.if.ua (далі – сайт Сервісу).
2. Доповнити Додаток 2 до Договору "Порядок розрахунків" пунктами:
п. 14. Акти про використану електричну енергію, рахунки, повідомлення про припинення
постачання електроенергії, акти звірки та інші документи (далі - Документи), якими Сторони
здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору, надаються Сторонами в
електронному вигляді з використанням Сервісу. Сторони визнають електронні документи,
сформовані та передані з використанням Сервісу, як офіційні. Зокрема, вважаються
офіційними повідомлення про припинення постачання електроенергії, розміщені на сайті
Сервісу. Використання Сервісу надає Споживачу можливість, але не зобов’язує його,
надавати документи в електронному вигляді для забезпечення виконання умов цього
Договору.
п. 15. Споживач може самостійно формувати рахунок на оплату електричної енергії за
допомогою Сервісу. У разі необхідності, рахунок в паперовому вигляді Споживач може
отримати у Постачальника, звернувшись у філію або центр обслуговування клієнта
відповідної філії Постачальника.
п. 16. У разі ненадання Споживачем протягом розрахункового періоду Акту про використану
електричну енергію (в електронному або паперовому вигляді) про використану електричну
енергію Постачальник має право у наступному розрахунковому періоді в односторонньому
порядку припинити використання Сервісу Споживачем.
п. 17. У разі відсутності можливості отримання/відправлення електронних документів за
допомогою Сервісу Споживач зобов’язаний отримувати/відправляти документи в
паперовому вигляді згідно з п. 2 Додатку 2 до Договору.
п. 18. У разі, якщо документи не були отримані за допомогою Сервісу або в паперовому
вигляді у відповідній філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного робочого дня
після подачі Акту про використану електричну енергію за допомогою Сервісу – документи
вважаються такими, що були отримані Споживачем та Споживач вважається з ними
ознайомлений.
п. 19. У разі неотримання протягом 3 (трьох) години підтвердження в електронному вигляді
від Постачальника про приймання надісланих електронних документів або при отриманні
повідомлення в електронному вигляді від Постачальника про некоректно заповнені
електронні документи, Споживач зобов’язаний повторно передавати документи засобами
Сервісу.

3. Для Сервісу використовуються реєстраційні дані:
електронна пошта Споживача: ____________________________________________________,
номер мобільного телефону ______________________________________________________,
контактний тел. ________________________________________________________________.
У разі зміни реєстраційних даних Споживача додаткова угода підлягає переукладенню.
Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника про зміну своїх реєстраційних даних. У
випадку не повідомлення Постачальника про зміну реєстраційних даних, відповідальність за
виконання або не виконання умов договору несе Споживач.
4. Всі інформаційні повідомлення, в тому числі повідомлення про заплановане припинення
електропостачання, Постачальник направляє Споживачу з використанням Сервісу,
електронною поштою, факсимільним зв’язком чи іншими способами з використанням
новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу. Сторони
зобов'язуються повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування,
організаційно-правової форми, банківських реквізитів, адреси електронної пошти, номеру
телефону ) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.
5. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до
Сервісу та унікальний код споживача.
6. Споживач надає згоду на обробку його персональних даних, відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
7. Усі інші умови Договору від «____»_____________ №_____________, не змінені цією
угодою, залишаються в силі.
8. Цю угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу
та є невід’ємною частиною Договору, один для Споживача, другий для Постачальника.
9. Додаткова угода вступає в силу з дня її підписання уповноваженими представниками
Сторін.

Постачальник

«_____»____________________2017 р.

Споживач

«_____»____________________2017 р.

