
рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

на вiдкритому <rбговореннi (слуханнi) питання розгляду проекту нових
тарифiв на теплову енеlrгiю, iT виробництво, транспортування та постачання, послуги з

постачанНя r,епловоТ енергiТта посJlуги з постачання гарячоТ води
для Bcix категорiЙ споживачiв, що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго''

(код е.ЩРПоУ: 3б598008, м. PiBHe)

l, РозгляД проектУ новиХ тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування тапостачання, послуги з постачання тепловоТ енергiТ та послуги з постачання гарячоТ води для Bcixкатегорiй спожив*чiВ, Що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго''.

м. PiBHe

пiдписами особи
засвiдчують:

що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiломлено у встановленому- законодавством порядку;
заперечення щоItо порядку денного вiдсутнi;
загальнi збори е легiтимними та правомочними.

08.10.20l9
l4.00 год

Голова зборiв

Секретар зборiв

лlь

з/п пIБ Назва органiзацii
(лriдпрпемства)

.UU год

Посада ,wy
l Хмилецький о.В. PiBHeHcbKa MicbKa рала Заступник мiського голови м. Рiвного <ця-?
2 Сахнюк Я.о. PiBHeHcbKa MicbKa рада

Начальник управлiння житлово-
комунального господарства ВК PiBHeHcbKoT
MicbKoТ рали }frffi

J Корчинський О.С. ТОВ " Рiвнетеплоенерго" {иректор (
4 .Щанилюк Л.В. ТОВ "_Рiвнsтеплоенерго" Головний радник зi стратегiТта iнвестицiй Wб 2r}
5 MiHeHoK К.П. ТОВ "]Pi внетеплоенерго" .Щиректор фiнансовий ф
6 Грабовський Ю.Ю. ТОВ "]Pi внетеплоенерго" Щиректор комерuiйний ? ffi7 Кнап I.[. ТОВ "Рiвнетеплоенерго'' ,Щирекгор департаменту збуту

8 Ющук о.в. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Щиректор технiчний ,f7 ,/,
9 Присмицька B.lI. TOIJ "Рiвнетеплоенерго" Головний бухгалтер / Г,lrffifr
l0 Белеля о.А. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Начальник виробничо-технi чноТ служби ,r(///4
ll Кушнiр О.С. ТОВ "Pi внетеплоенерго" Начальник юридичного вiллiлу \ -а:/
l2 Мошковська Ю.Ю. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Начальник вiллiлу облiку енергоносiТв

,-q
lз Шматко Л.I ТОВ "Itiвнетеплоенерго" Начальник планово-економiчного вiддiлу

'щ)"l4 Лазаренко 0.I. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" начальник тепловот iнспекцiт ffi
l5 Ка.лlенська Л.М. ТОВ "F'iвнgгеплоенерго" 22.r"4
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рЕ€стр

"u"lY_I,"^,r.uЁ;";'#fi ."d;lfi;lТ:;;;"J##^упроектунових
тарифiв на .еплову енергiю, ii; виробниuтuо, ,рu"aпортування та постачання, послуги зпостачання тепловоТ енергiiта послуги з постачання гарячоТ води

для Bcix категорiЙ споживачiВ, що пчдu,оться ТоВ "Рiвнетеплоенерго''
(кол С.ЩРПоУ: 36598008, м. PiBHe)

l, Розгляд проекту нових,гарифiв на теплову енергilо, iT виробництво, транспортування тапостачання, послуги з постачаНня тепловоТ енергiТ,u noany." з постачання гарячоТ води для Bcixкатегорiй споживачiВ, Що надаються ТоВ''РiвнЁтеплоенерго''.

м. PiBHe

ЩО ПРо час та мiсце вiдкррtтого обговорення було повiдомлено у встановленому
законодавством порядку;
запереч€ння щодо порядку денIlого вiдсутнi;
загальнi збори е легiтимними т€r правомочним

Голова зборiв

Секретар зборiв

ц.ех"о/<_ Z ,/)

,а(

08.10.20I9
l4.00 голНазва органiзачiТ
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рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговореrlня

на вiдкритому обговореннi (слуханнi) питання розгляду проекту нових
тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання, послуги з

постачання т,епловоТ енергiТта послуги з постачання гарячоТ води
для Bcix категорiЙ споживачiв, що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго"

(код СДРПоУ: 3б598008, м. PiBHe)

l, Розгляд прое}сгу нових тарифiв на теплову енергiю, ti виробництво, трансrlортуваtлня та
постачання, посл)/ги з постачання тепловоТ енергiТ та послуги з постачання гаря.tоТ води для Bcix
категорiй споживачiВ, Що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго'',

м. PiBHe 08. l 0.20l 9
l4.00 год

що про час та мiсце вiдкритого обговорення було повiдомлено у встановленому
законодавством порядку;
заперечення щодо порядку денного вiлсутнi;
загальнi збори е легiтимними та правомочними.

Голова зборiв

CeKpeтap зборiв

t с/,а}<ако,е_ ?- /)

Назва органiзацii
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