
                                                                          
        ПрАТ «Харківенергозбут» на підставі Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 р. 
№ 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних  послуг»  проведено  розрахунок  тарифу  на  послуги  постачальника 
універсальних послуг ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 рік. 
        З  метою досягнення  балансу  інтересів  споживачів,  ліцензіату  і  держави, 
забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси 
споживачів,  громадських  організацій,  засобів  масової  інформації  та  інших 
заінтересованих  осіб  до  інформації,  а  також  відповідно  до  Постанови  НКРЕКП 
№  866  від  30.06.2017  року  «Про  затвердження  Порядку  проведення  відкритого 
обговорення  проектів  рішень  Національної  комісії,  що  здійснює  державне 
регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг»,  обґрунтування  та 
Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»  оприлюднена  на 
офіційному веб-сайті  товариства.
       Зауваження і пропозиції стосовно «Структури тарифу на послуги постачальника 
універсальних  послуг  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 рік» приймаються з 13 по 27 вересня 2021 року в 
електронному вигляді  на наступну адресу: zbutenergo  @  ukr  .  net  

        28 вересня 2021 року об 11:00 у приміщенні ПрАТ «Харківенергозбут» за 
адресою:  м.  Харків,  вул.  Гоголя,  10,  відбудеться  відкрите  обговорення  проекту 
тарифу  на  послуги  постачальника  універсальних  послуг  ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 рік.
Враховуючи  рекомендації,  впроваджені  з  метою  запобігання  поширенню 
коронавірусу COVID-19, та з урахуванням положення частини четвертої статті 29 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 1 постанови 
Кабінету  Міністрів  України  від  22  липня  2020  р.  №  641  «Про  встановлення 
карантину  та  запровадження  посилених  протиепідемічних  заходів  на  території  із 
значним  поширенням  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої 
коронавірусом  SARS-CoV-2»  ПрАТ  «Харківенергозбут»  запрошує  представників 
взяти  участь  у  запланованому  відкритому  обговоренні  (розгляді  зауважень  та 
пропозицій), яке відбудеться в ПрАТ «Харківенергозбут» в режимі відеоконференції 
за допомогою програми Zoom.
Заявки для участі у відкритому обговоренні проєкту розрахунку тарифів з надання 
послуг  постачальника  універсальних  послуг  ПрАТ  «Харківенергозбут» 
приймаються  до  27  вересня  2021  р.  в  електронному  вигляді  на  адресу 
varlamova.olena.prat.kh@gmail.com

У  повідомленні  необхідно  обов’язково  вказати  електронну  адресу,  яка  буде 
ідентифікатором для відео конференції.

Контактна особа: 
начальник  планово  –  економічного  відділу  ПрАТ  «Харківенергозбут» 
Варламова Олена Юріївна
моб. тел. 050 437 05 08 
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