
РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
на вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв

l. Розгляд проекту тарифiв
чентралiзованого постачання

установи", "iншi споживачi
"Рiвнетеплоенерго".

м. PiBHe

на теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та
гарячоТ води для категорiй споживачiв "населення", "бюджетнi
(KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацiiП', що надаються ТОВ

26.06.2018

представник вiд:
органiзацii', фiрми,

представник

пр/,5И..*л tU9Фry/

Г,lалi-9fu q.,CIр . Б 9',n

t<l ёуъ on{ Й)n-l,t /3,'r-.rl),
lбlсq 

"af с 3 qc;yaHcc<--

ПЦпшсами особи засвiдчують:
- ЦО ПРО чаС та мiСце вiдкритого обговорення було повiломлено у встановленому законодавством порядку;- заперечення щодо порядкуденного вцсутнi;
- зага.пьнi збори елегiтимними 1а правомочними

Голова зборiв

Секретар зборiв
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\L,r ,Uhм,r,,,,кл )
Арк. Nч__1_



РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
на вiдкриТому обгоВореннi (вiдкритоМу слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв

l. Розгляд проекту тарифiв
чентралiзованого постачання
установи", "iншi споживачi
"Рiвнетеплоенерго".

м. PiBHe

на теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та
гарячот води для категорiй споживачiв "населення", "бюджетнi
(KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii'', що надаються тов

26.06.20l8
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- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у встановленому законодавством порядку;- заперечення щодо порядкуленного вiдсутнi;- загальнi збори е легiтимними та правомочними,

Голова зборiв

Секретар зборiв
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рЕестр присутнIх
на вiдкриТому обговореннi (вiдкритому слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв

l. Розгляд проекту тарифiв
чентралiзованого постачання
установи", "iншi споживачi
"Рiвнетеплоенерго'О.

м. PiBHe

на теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та
гарячоТ води для категорiй споживачiв "населення'', ''бюджетнi
(KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii"', що надаються ТОВ

26.06.20l8
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Пiдпlлсамн особн засвiдчують:
- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було ловiдомлено у встановленому законодавством порядку;_ заперечення щодо порядку денного вйсутнi;- зага.пьнi збори е легiтимними та правомочними.
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Секретар зборiв
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РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
на ВiДкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв

l. Розгляд проекtу тарифiв
централiзованого постачання

установи",'Оiншi споживачi
"Рiвнетеплоенерго".

м. PiBHe

на теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та
гарячоТ води для категорiй споживачiв "населення", "бюджетнi
(KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii"', що надаються ТОВ

26.06.2018
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пiдппсам ш особи засвiдчують:
- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у вс'tановленому законодавством порядку;- заперечення щодо поряJlкуденного вiдсутнi;
- зага.пьнiзбориелегiтимнимитаправомочними.
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