ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з улаштування зонного обліку електричної енергії
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО",
яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії
(Постанова НКРЕКП №1479 від 23.11.2018р.)
(далі - Виконавець)
місто Львів
1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за зверненням
Замовника надати послугу з улаштування зонного обліку електричної енергії, після оплати Замовником
замовленої послуги.
1.2. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови з улаштування
зонного обліку електричної енергії споживача (надалі- послуга). Цей Договір укладається сторонами з
урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов
публічного договору про надання послуг з улаштування зонного обліку електричної енергії, який розмішений
на сайті ПрАТ «Львівобленерго» - www.loe.lviv.ua у вкладці меню “Побутовим споживачам - Перехід на
“нічний”тариф; приєднання до цього Договору здійснюється шляхом прийняття пропозиції Виконавця у
спосіб оплати Замовником рахунку, який надається Виконавцем за зверненням Замовника.
2. Вартість послуги
2.1. Вартість надання послуги за цим Договором становить:
2.1.1. для однофазних приладів обліку – 1806,30 грн. (в т.ч. ПДВ – 301,05 грн.);
2.1.2. для трифазних приладів обліку – 3705,72 грн. (в т.ч. ПДВ – 617, 62 грн.).
3.Оплата послуги
3.1. Замовник здійснює передоплату у розмірі 100% вартості послуги на поточний рахунок Виконавця,
який зазначений у рахунку.
4. Зобов’язання сторін
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Надати послугу з використанням належних Виконавцю матеріалів та обладнання протягом 7 днів
після отримання в повному обсязі коштів від Замовника на власний поточний рахунок.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Оплатити вартість послуг згідно з рахунком.
5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6. Термін дії Договору
6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту прийняття пропозиції Замовником, а саме з дати оплати
Замовником виставленого Виконавцем рахунку, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за
цим Договором.
6.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.

7. Адреса та реквізити Виконавця
Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго"
Адреса: 79026, м. Львів, Козельницька, 3
Телефон (0-32) 239-21-13, (0-32) 239-21-14 ф.
Електронна адреса: kanc@loe.lviv.ua
Офіційний веб-сайт: http:www.loe.lviv.ua
код ЄДРПОУ 00131587
ІПН 001315813027
поточний рахунок в ТВБВ №10013/03 філії – Львівського обласного управління
АТ “Ощадбанк”:
Карпатський РЕМ № UA 81 325796 0000026005307583902
Центральний РЕМ № UA 69 325796 0000026007300584724

Західний РЕМ № UA 76 325796 0000026004308583902
Південний РЕМ № UA 21 325796 0000026003310583902
Східний РЕМ № UA 71 325796 0000026003309583902
Північний РЕМ № UA 86 325796 0000026006306583902
ЛМЕМ № UA 51 325796 0000026007300584854

