
РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
вiдкритого обговоренrtя проекгiв постанов Нацiональнот koMiciT, що здiйснtос державне регулIовання

у сферах енергетики та комунальних послуг (НI(РЕКП):
l. <про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування,

ПосТаЧанНЯ Для потреб населення ТоВАРИСТВУ З оБМЕЖЕНою вIдпоъIддльittстtо
(РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

2, uПрО встановленнЯ тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортуваIlня,
постачання для потреб бюдхсетних установ, релiгiйних органiзацiй та iнших споя<ивачiв (KpiM
населення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕною вIдповIддльнIстю (рIвнЕтЕплоЕнЕрго>;

3. <про встановлення тарифiв на послуги з цеttтралiзованого опалення та централiзованого
постачання гарячот води, що надаються населенню товдриством з оьйвжЕною
вIдповrДдльнIстЮ (РIВНЕТЕплоЕнЕРГО>, яке е виконавцем цих послуг);

4. кпро встановлення тарифiв на послугу з централiзованого постачання гарячот води, що
надаIоться для потреб управителiв багатоквартирних будинкiв товАриством з оБмЕжЕноIо
ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО кРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

5. кпро встановлення тарифiв на послугу з централiзованого
надаються для потреб бюдясетних устаIIов та iнших споживачiв (KpiM
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КРlВНЕТЕПЛОЕНЕРГО)
м. PiBHe

постачання гарячоТ води, що
населення) ТОi]АРИСТВОМ З

07.12.20]18
10 год. 00хв.
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пiдпltсдмlt особш засвiдчують:

- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у- заперечення щодо порядкуденного вйсутнi;
загмьнi збори с легiтимними та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв
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РЕ€СТР ПРИСУТШХ
вiдкритого обговоренltя проекгiв постанов Нацiональнот koMiciT, що здiйснюе державrIе регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):
1. кПрО встановлення тарифiв на тепловУ енергiю, iT виробництво, траIIспортування,

постаЧання ДЛя потреб населення ТоВАРИСТВУ З оБМЕЖЕНоIо вIдпоъIддлiьйrстю
кРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

2. кПрО встано_вленнЯ тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування,
постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй та iнших споживачiв (KpiM
населення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕною в Iдпов IдАльнIстю (рIвнЕтЕплоЕнЕрго> 

;3. <про встановлення тарифiв на послуги з централiзованого опалення та централiзованого
постачання гарячот води, що надаються населенню товдриством з оБмЕжЕноIовIдповIДАльнIстЮ (РIВНЕТЕплоЕнЕРГО>, яке € виконавцем цих послуг);

4. кпро встановлення тарифiв на послугу з централiзованого постачання гарячоi води, щонадаються для потреб управителiв багатоквартирних булинкiв товАриством з оБмЕжЕноIо
ВIДПОВIДАЛЬН IСТЮ кРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> 

;

5. <про встановлення тарифiв на послугу з централiзованого
надаютьсЯ для потреб бюджетнИх устаноВ та iншиХ споживачiв (KpiM
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО)
м. Рiвгlе

П iцпrrспмш особш засвiлчуlоть:
- цо про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у
- запереtlеrll|я щодо порядку денltого вйсутнi;

загальнi збори е легiтимнIlми та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв
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РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
вiдкритого обговоренrtя проекгiв постанов Нацiональнот koMiciT, що здiйснюс державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):
l. <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, траIIспортування,

постачання для потреб населення товАриству з оБмЕжЕною вIдповIддЛьшстtо
кРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

2. кПрО встановленнЯ тарифiв на теплову енергiю, iT виробltицтво, тра}Iспортування,
постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй та iнших споживачiв (KpiM
населення) ТОВАРИСТВУ З оБмЕжЕною вIдповIддлънIстю крIвнЕтЕплоЕнЕрго>;

3. <про встановлення тарифiв на послуги з централiзованого опалення та централiзованого
постачання гарячот води, що надаlоться населенню товАриством з оБi\4ЕжЕною
вIдповIДАльнIстЮ (РIВНЕТЕплоЕнЕРГО>, яке е виконавцем цих послуг);

4. <про встановлеllня тарифiв на послугу з централiзованого постачання гарячот води, що
надаються для потреб управителiв багатоквартирних будинкiв товдриством з бъмвжЕною
В IДПОВIДАЛ ЬН IСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> 

;

5. <про встановлення тарифiв на послугу з централiзованого
надаютьсЯ для потреб бюджетнИх устаноВ та iнших споживачiв (KpiM
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО)
м. PiBHe

постачаllня гарячоl води, lllo
населення) ТОВАРИСТВОМ З

07.12.20l 8
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- що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдолrлено у_ зсперечеll|lя щодопорядкуденноговiлсутнi;

загалыti збори с легiтимними та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв
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РЕ€СТР ПРИСУТНIХ
вiдкритого обговорення проекгiв постанов Нацiональнот koMicii, що здiйснюе державI-Iе регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):l. кпро встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення товАриству з оБмЕжЕною вIдпоЪrддльнlстю
кРIВНЕТЕIlЛОЕНЕРГО>;

2. кПрО встановленнЯ тарифiв на теплову енергiю, iT виробltицтво, транспортування,
постачаннЯ для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй та iнших споlкивачiв (KpiM
населення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕжЕною вIдповIддлънIстю крIвнЕтЕплоЕнЕрго>;

3. <про встановлення тарифiв на послуги з централiзованого опалення та централiзованого
постачання гарячот води, що надаються населенню товдриством з оБйЕжЕною
вIдповIДАльнIстЮ кРIВНЕТЕплоЕнЕРГО>, яке е виконавцем цих послуг);

4. <про встановлення тарифiв на послугу з централiзованого постачання гарячот води, що
надаються для потреб управителiв багатоквартирних булинкiв товдриством з ЬьмвжЕною
ВIДПОВIДАЛЫ-I IСТЮ кРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> 

;

5. <про встановлення тарифiв на послугу з централiзованого
надаються лля потреб бюджетних установ та iнших споживачiв (KpiM
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО)
м. PiBHe

Пiдпшсамв особш засвiдчують:
- що про час 1а мiсце вiдкритого обговорення було
- заперечеl|llя щодо порядкуденного вйсутнi;

загмьнi збори е легiтимними та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв

постачання гарячоТ води, що
населення) ТОВАРИСТВОМ З

07.12.201 8
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