
Тиryльний аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

09.05.2022

(лата ресстрацiТ ем iTeHToM електронного документа)
Ns9
(вихiдний реестрачiйний номер електронного документа)

Пiдтверлжую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформацii,
Положення про розкриття iнформацii емiтент9мИ цiнни
НацiональноТ KoMici'i з цiнних паперiв та
з ар ое стр о Ван огО в MiH i стер ств i ю стиц iiz{Kp diни

(посада)

Особливаiнформацiя(ТНJffi 
тJ.ъ"#fi:ьж,жнери,сертифiкатифонду

крита вiдповiдно до вимог
epiB, затвердженого рiшенням

вiд 03 грудня 2013 року ],,lb 2826,

(прiзвище та iнiцiали керiвника або уповноваженоi
особи eMiTcHTa)

r. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування eMiTeHTa:

Приватне акцiонерпо товариство''Харкiвенергозбут''
2. Органiзацiйно-правова форма:

Приватне акцiонерне товариство
3. Мiсцезнаходження:

бlOз7, XapKiBcbKa обл., MicTo XapKiB, вулиця Плеханiвська, будин ок |26
4. Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи

42206328
5. Мiжмiський код та телефон, факс:

057-342-60-16, - .

zbutenergo@ukr.net
7. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичнот особи, краihа реестрацiт юридичноi особи та
томер свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнфЬрмацiйнi послуги на
фондовому ринК/, особи, яка проводить дiяльнiсть з оприлюднення реryльо"ъ"Ът iнформацiТЪiд iMeHi
учасника фондового ринку (у разi здiйснення оприлюднення):

8. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноi особи, краihа реестрацiт юридиtlноi особи та
YoМep свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавiти iнфЬрмачiй"i no"ny"" ,а
ф_ондовому ринку, особи, яка здiйснюе подання звiтностi таlабо адмiнiiтративних даних до
НаЦiОНаЛЬНОi КОМiСii.З.цiнних паперiв та фондового ринку (у разi, якщо Йir.r, не подае Iнформацiю
до Нацiональнот koMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку безпосередньо):

Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку Украiни'',
21 67 6262, УкраiЪ а, DR/000 O2IARM

II. Щанi про дату та мiсце оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

Повiдомлення розмiщено на власному
веб-сайтi учасника фондового ринку (URL-алреса ве6-сайту) (лата)

в.о.



вiдомостi про прийняття рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочинlв

.}{Ъ з/п
.Щата

прийняття
рiшення

Гранична сукупна
BapTicTb правочинiв

(тис.грн)

BapTicTb активiв
eMiTeHTa за даними

ocTaHHboi рiчноi
фiнансовоi звiтностi

(тис.гпн)

Спiввiдношення граничноi
сукупноI BapTocTi правочинiв до

BapTocTi акгивiв eMiTeHTa за

даними останньо[ рiчноi
фiнансовоi звiтностi (у вiдсотках)

1 2 з 4 5

l25
Змiст iнформацii:
29Ю42Оп 

""r^"iдл""i 
Нu*rдо"":,'р"д, ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол NчЗ12022) вирiшили:

надати 1'овариству попередню згоду на вчинення значних правочинiв не бiльш як одного року з дати прийняття такого

рiшення, а саме: .upu*yru*r"" зустрiчних однорiдних вимог мiж ПрАТ "Харкiвенергозбут" та ,ЩП "Гарантований

покупець'' за послугИ iз забезпечеНня доступнОari "п"пrрr.rноi 
енергii для побутових споживачiв, де платником е ЩП

''гарантований покупець'' та купiвлю електричноi енергiт, де платником е ПрАт "харкiвенергозбут" з граничною

"ynyn"oo 
вартiстю до 25%о BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi

Вiдповiдно до n.20,1,1. Стату,гУ Товариства н9заJIежно вiд BapTocTi значними правочинами € зарахування зустрiчних

однорiдних вимог.
вiдпьвiдно до п. l7,з. (29) Статуту Товариства прийняття рiшення про надання попередньо1 згоди на вчинення

значного правочину вiднесено до Наглядовоi ради Товариства,

вiдповiдно до п2о.2. Статуту Товарисгва наглядова рада ма€ право прийняти рiшення про попереднс надання згоди на

вчиненнЯ значниХ правочинiв' наданнЯ згоди на вчиненнЯ яких вiдносИться дО компетенцii Наглядовоi ради, якi

можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 3 дати прийняття такого рiшенняо iз зазначенням

характеру правочинiв та Тх граничноi сукупноТ BapTocTi.

Спiввiдношення ринковоi BapTocTi майна до BapTocTi активiв eMiTeHTa - 25о/о. На засiданнi Наглядовоi рали були

присутнi 2 iз з членiв, таким чином Нагпядова рЬдu п,tua кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що прогосувала "За" -2,

"Проти" - 0, "Утримався" - 0.

осьблива iнформачiя розкрита вiдповiдно до п l рiшення FIацiональноi koMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку

вiд 1З.Oз.2022 N9 161 "Щодо розкриття регуJIьованоТ iнформацii емiтентами цiнних паперiв|'.
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