
рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

на вiдкритоIlIу обговореннi (вiлкритому слухаrrнi) питання розгJrяду проекту тарифiв на
виробництво тепловоi енергii, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул. Князя

Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул. Макарова, 4l -А) для Bcix категорiй
споживачiв: кнаселення)), <бюджетнi установи та органiзацii>, кiншi споживачi (KpiM

населення)>, крелiгiйнi органiзацii>

l. Розгля,ц проекту тарифiв на теtlлову енергiю, ii'виробниLtтво" транспортyвання та Ilостачання,
послуги з uентралiзованого опаjlеtlня та централiзованого постачаLlня гарячоi'води для категорiй
споживачiв "населення", "бюд1rt{етнi установи", "iншi сгlоживачi (KpiM насе,гtення)", "релiгiйнi
органiзацii"о що надаються ТОЕ} "Рiвнетеплоенерго",

м. PiBHe з l .0l .20l 9
9.00 год

fliдп исамш особи заt:вiдчують:
- що про час та Micue вiдкритого обговорення було повiломлено у встаtlовленому законодавс,гвом порядку,
_ заперечення щодо порядку денного вцсут}{l;
- загальнi збори е легiтимниь,lи та право!lочними
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рЕ€стр
учасttикiв вiлкритого обговорення

на вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) пиr,ання розгJIяду проекту тарифiв на
виробництво тепловоТ енергiI, яка вироблясться на теIIлоелектроrlеFIтралi (вул. Князя

Володимира,75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул, Макарова,4l-A) для Bcix категорiй
споживачiв: кнаселення)), кбюджетнi установи та органiзацii>, <iншi споживачi (KpiM

населення)>, крелiгiйнi органiзацiТ>

l. Розгляд проекту тарифiв на теплову енергilо, ii виробництво, транспортування та постачання.
ПоСлуги з чентралiзова}Iого опалення та цен-гралiзованого постачання гаря,tоi'l]оди для категорiй
спо>кивачiв "1-Iаселення". "бюджетнi установи", "iншi спох<ивачi (KpiM llаселення)", "релiгiйнi
оргаttiзацii"', tцо надаються ТОВ "Рiвнетегt.ltоеrtерго".
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Пiдtrисами особш засвiдчують:
- tцо про час та пtiсце вiлкритого обговорення було повrломлено у
- ]аперечення шо,lо порядку деll}lого вiлсутrri;
- загмыti збори с легiтимнимlt та правомочними,
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рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

Ira вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв на
виробrrичтво тепловоi енергii, яка виробляеться на тепло9лектроцентралi (вул. Князя

Володимира,75-Б) та когенoрацiйнiй установшi (вул. Макарова,41-А) для Bcix категорiй
спожиI]ачiв: кtlаселеIlFIя)), <бюдrкетlri установи та органiзацiТ>, <iншti спо}крIвачi (KpiM

населеI{ня)>>, <релiгiйнi органiзацii>>

l. Розгляд проекгу тарифiв на теплову енергiю, rf виробництво) транспортування та постачання,
послуги з tlентралiзованого опалення та централiзованого постачання гарячоТ води для категорiй
споживачiв "населення", "бюджетнi установи", "iнmi споrкивачi (KpiM насеJlеttня)", "релiгiйнi
оргаtliзачiТ", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
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Пiдпшсамlt особш засвhчуlоть:
- цо про час та Mrcue вiлкритого обговорення було повiломrrеllо у всlаl]оl]ле}lому:]ако}lодавстDоNl порядку,
- заперечення щодо порядку денного вцсутнl;
- загмьнi збори с легiтимttими та правомочними
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рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

на вiдкритоN(у обговореннi (вiдкритому слуханнi) питання розгляду проекту тарифiв rrа
виробrrичтво тепловоi енергii, яка вироблясться на теплоелектроцентралi (вул. Князя

Володиtпtира, 75-Б) ,га когенерацiйнiй ycтaTtoBui (вул. Макарова, 41-А) длlя Bcix каr,егорiй
спох(ивачiв: <населення)), кбюдхсетнi ус,ганови та органiзацiТ>, <<iHtпi сlIо)кивачi (KpiM

населення)>, <релiгiйнi органiзацii>

l. Розгля,ц проекту тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання,
пОСлуги з централiзованого опаленlJя та централiзованого постачання гарячоТ води для категорiй
споживачiв "населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi
органiзаuii"', що надаються ТОВ "Рiвнетеплоеl-tерго".

м. PiBHe з l .0l .20l9
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Iliдппсами особи засвiдчують:
- що про час та Micue вiлкритого обговорення було повiдомлено у встановлено[tу законодавством порядк},,
- заперечення щодо порядку денного в|дсутнl;
- загмьнi збори с лсгiтимtlими та правомочниNlи
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