
рЕ€стр
учасни KiB вiдкритого обговорен llя

на вiдкритому обговореннi (слуханнi) встановлеl-|няlзмiни тарифiв на виробниllтво тепJtовоl'

енергiТ, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та

когенерацiйнiй установцi (вул.Макарова, 4l -A) для категорiй спохсивачiв, що надаються ТОВ
"Рiвнетеплоенерго"

(код СДРПОУ 36598008)

l, Розгляд встаноl]лення/змiни тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ, яка виробляс],ься l'Ia

теплоелекгроцентра.лi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул.Макарова,
41-А) для категорiй споживачiв, що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго",

м. PiBHe 08.10.20l9
l4.30 год

пiдписами особи
засвiдчують:

що про час та мiсце вiдкрrгого обговорення було повiломлено у встановленому
законодавством порядку;
заперечення щодо порядку денного вiлсутнi;
загальнi збори е.пегiтимними та правомочними.

Голова зборiв

Секретар зборiв

bld рвz:<.о /L- / /)

лъ
з/п

пlБ Назва органiзаuii
(пiдприемства) П oca;ta

""{)
l Хмилецький о.В. PiBHeHc:bKa MicbKa рала Заступник мiського голови м. Рiвного ///й
2 Сахнюк Я.о. PiBHeHc:bKa MicbKa рала

Начальник управлiння житлово-
комунЕuIьного господарства ВК Рiвненськоi (
MicbKoT ради \

{Jk
ЦпЩл,^ l

3 Корчинський О.С. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" .Щ,иректор
I

/,
4 Данилюк Л.В. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Головний радник зi стратегiТта iнвестицiй nM-
5 MiHeHoK К.П. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" .Щ,иректор фiнансовий к
6 Грабовський Ю.lО. ТОВ "Pi внетеплоенерго'О Щиректор комершiйний ffi,7 Кнап I.] ТОВ "Рiвнетеплоенерго" .Щиректор департаменту збуту

8 Ющук О.В. ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Щиректор технiчний И,, л"
9 Присмиr{ька В..Щ. ТОВ "Pi внетеплоенерго" Головний бухгалтер ,/ #fl {и
l0 Белеля о.А. ТОВ "Pi внетеплоенерго" "///щц
ll Кушнiр О.С. ТОВ "Pi внетеплоенерго" Начальник lоридичного вiллiлу V
|2 Мошковська Ю.}о, ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Начальник вiддiлу облiку енергоносiТв fur,
1з Шматко Л.I ТОВ "Рi,внетеплоенерго"

L
начальник планово-економ i чного вiддiлу

-lb.
l4 Лазаренко 0.I ТОВ "Рiiвнетеплоенерго" Начальник тепловоТ iнспекцiТ .//

l5 Каленська Л.М. ТОВ "Р]iвнетеплоенерго" Начальник хiмлабораторiТ L-
И"/{/

/J.U l!,tлцдrю l
--t--/ Арк, Nч 4



рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговоренtIя

на вiдкритому обговореннi (.слуханнi) встановлення/змiни тарифiв на виробництво тепловоТ

енергii, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та

когенерацiйнiй установцi (ву,л.Макарова,4l-А) для категорiй споlкивачiв, що надаються ТОВ
'ОРiвнетеплоенерго"

(код еДРПОУ 36598008)

l. Розгляд встановлення/змiни тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ, яка виробляеться на

теплоелекгроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул.Макарова,
4l-A) дJuI категорiй споживачiв, що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

м. PiBHe 08.10.2019
l4.30 год

що про час та мi,эце вiдкритого обговорення було повiломлено у встановленому
- законодавством.порядку;
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рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

на вiдкритому о(5говореннi (слуханнi) встановлення/змiни тарифiв на виробництво тепловоТ

енергiТ, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та

когенерацiйнiй установцi (вул.Макарова,4l-A) для категорiй сполtивачiв, що надаються ТОВ
"Рiвнетеплоенерго"

(кол С,ЩРПОУ 36598008)

l. Розгляд встановлення/змiни тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ, яка виробrIясться на

теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул,Макарова,
4l-A) для категорiй споживачiв, що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

м. PiBHe 08. l 0.20l 9
14.30 годt
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Пiдписами особи
засвiдчують:

що про час та мiс:це вiдкритого обговорення було повiломлено у встановленому
законодавством Ilорядку;
заперечення щодо порядку денного вiлсутнi;
загальнi збори е.пегiтимними та правомочними

Голова зборiв

Секретар зборiв
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