
увАгл !!!
Шановнi споживачi електричноi

нагадусмо про необхiднiсть оплати за спожиту еле
свосчасно.

З метою уникнення перебоIв з постачання електрич
випадкiв стягнення заборгованостi у судовому порядку, Ме
розрахунково-сервiсний центр (далi - Мереф'янський РРСЦ) П
закJIикас населення свосчасно та в повному обсязi оплачу
електроенергiю.

у вiдповiдностi до "правил розлрiбного ринку
затвердженими постановою НКРЕКП вiд l4.03.20l8 Ns 3l2, та
постачання електричнот енергii постачальником унiверсальн
спожиту електричну енергiю оплачу€ться:

- протягом 5 робочих днiв вiд дня отримацня рахунка неп
- протягом l0 робочих днiв вiд дня отримання рахунка побуто

Зважаючи на вищевикJIадене, у разi неоплати користу
використану електричну енергiю, ПрАТ "Харкiвенергозбут" бу,
закупiвлю електричноi енергii у зв'язку з браком коштiв, та зму
з позовними заявами про стягнення заборгованостi,

ПоПЕРЕДЖд€Мо! Пiсля отримання рiшення
заборгованостi, необхiдно буле сплатити додатково
виконавчий збiр, який становить 10% вiд суми, яка пiдл
виконання рiшення суду на Bci Вашi банкiвськi раryн
нерухоме майно буде накладено арешъ а також обмеження
повного погашення заборгованостi.

Так, звертасмо Вашу увагу на те, що
РРСЦ вже подано до Харкiвського районного
заяв на сумму боргу 2 3880378 грн.

сулу XapKiBcb

Оновлену iнформацiю про стан своТх
кожного мiсяця вже з l0 числа за допомогою

особових paxyHKi

. "Приват 24";

. "MEGABANK Online",

. мобiльного додатка "Харенерго",

або в Мереф'янському PPCL( за адресою: м.Мерефа, вул, !
Сонечко, 2-ий поверх). Тел. (093) 094 94 8З , (09З) 094 94 48.

'Свосчасна оплата за використану електричну енергiю с

електроI]остачання та позитивних вiдносин мiж спо>кивачем та
Сподiваемось на взасморозумiння.

З повагою,
Мереф'янський РРСЦ
ПрАТ "Харкiвенергозбут"
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Щодо можливостi реструкryризацi
заборгованостi за спожиту електричну ен(

споживачам.

З метою уникнення судових розглядiв та припи
побутовим споживачам пiсля закiнчення карантину та
ПрАТ "Харкiвенергозбут'' пропонуе мешк?Нцям Харкова
якi мають заборгованiсть за спожиry електричну енергi,
реструктуризацiю заборгованостi (Далi - !оговiр). I]e л
за електроенергiю рiвними частинами на визначених !оу разi несплати заборгованостi та невиконання умо- J"-'прАт "харкiвенергозбут буле вимушено звертатися до с)4
iHTepeciB, Що в свою чергу, збiльшить матерiальнi
погашення боргу з урахуванням витрат судового збору.

!ля бiльш детальноi iнформацii щодо можливостi
звертайтеся за телефонами до Мереф'янського райосервiсного центру за адресою: м.Мерефа, вул, !нiпровськl
2-ий поверх). Тел. (093) Og4 94 83 , (093) Og4 94 48,

З повагою,
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