
рЕестр присутнIх
на вiдкритому обговореннi (вiдкритому cJryxaнHi) пlтгання встановлення (кориryвання)
тарифiв на теплову енергiю, ir виробництво, транспортування та постачання, посJryги з

центра-пiзованого опалення i постачання гарячоТ води, що надаються
ТОВ <Рiвнетеплоонерго) для Bcix категорiй споживачiв

l. Розгляд проекту тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування та постачання,
послуги з чентралiзованого опалення i постачання гарячоТ води для Bcix категорiй споживачiв.

м. PiBHe 02.11.20l8
9 год. 30 хв.
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lIiдппсамп особи засвiдчують:
- що про час та мiсце вйкритого обговорення було
- заперечення щодо порядкуденного вцсутнi;
- загальнi збори е легiтиьIними 1а правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв

повlдомлено у законодавством порядку;
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РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
на вiдкритому обговореннi (вiдкритому cJryxaнHi) питання встановлення (кориryвання)
тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування та постачання, послуги з

централiзованого опtLпення i постачання гарячоi води, що надаються
ТОВ <Рiвнетеплоонерго> для Bcix категорiй споживачiв

l. Розгляд проекту тарифiв на теплову енергiю,
послуги з централiзованого опаJIення i постачання

м. PiBHe
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Пiдппсами особш засвiдчують;
- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у встановленому законодавством порядку;
- запер€чення щодо порядку денного вiдсугнi;
- загмьнi збори с легiтимвимп та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв

( К, 0 йlцдрl )
" V ,{!/Ц (,,|,,У аflмллrл;

Арк Nq
л

, dJ



РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
на вiдкритому обговореннi (вiдкритому cJryxaнHi) питання встановлення (кориryвання)
тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування та постачання, послуги з

центраrriзованого опtшення i постачання гарячоi води, що надаються
ТОВ <Рiвнетеплоенерго) для Bcix категорiй споживачiв
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- Що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiломлено у встановленому законодавством порядку;
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