
До уваги споживачів ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» 

 про намір змінити тарифи для бюджетних установ та інших суб’єктів 

господарювання (крім населення) 

Триває прийом зауважень і пропозицій протягом 7 календарних днів з 

дня оприлюднення цієї інформації на офіційних сайтах Рівненської міської ради 

та її виконавчого комітету ( http://rivnerada.gov.ua/portal/landing), ПрАТ «ЕСКО-

РІВНЕ»  (http://esco-rivne.org/), Управління економіки міста ( 

https://economy.rv.ua/), а саме з 26.02.2021 по 05.03.2021 за адресою: ПрАТ 

«ЕСКО-РІВНЕ» (33027, м. Рівне, вул. Буковинська, 3, контактні телефони: 460-

220, 460-218; E-mail esco-rivne@ukr.net) та Управління економіки міста (33028, м. 

Рівне, вул. Поштова, 2, контактний телефон відділу тарифної політики 26-68-66, 

E-mail uem@rv.uar.net). 

       З 01.01.2021 вартість природного газу збільшилась в порівнянні з ціною, що 

врахована в діючих тарифах (на 20,1 %) і становить 7331,45 грн/тис.м³ проти 

6103,100 грн/тис.м³ (без урахування тарифів на послуги з транспортування, без 

ПДВ). Крім того, з 01.01.2021 вартість електричної енергії зросла на 36,3 % і 

становить 3,10519 грн за 1 кВт⋅год (без ПДВ) проти 2,27746 грн за 1 кВт⋅год (без 

ПДВ).  

В зв'язку з цим, на підставі отриманої заяви ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» від 

15.02.2021, виникла необхідність провести коригування діючих тарифів 

(встановлених рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

16.02.2021 № 16) в сторону збільшення за  складовими структури – прямі 

матеріальні витрати – паливо (природний газ) та електроенергія. 

Споживачі 
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Бюджетні 

установи 

1864,59 2058,39 +10,4 2237,51 2470,07 +10,4 

Інші 

споживачі 

1854,25 2048,05 +10,4 2225,10 2457,66 +10,4 

Категорії споживачів ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» 

Установи та 

організації, 

що 

фінансуються з 

міського 

бюджету  

Комунальні некомерційні підприємства 

 «Центральна міська лікарня» і  

«Пологовий будинок» Рівненської міської ради 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради 

 

http://rivnerada.gov.ua/portal/landing
http://esco-rivne.org/
https://economy.rv.ua/
https://economy.rv.ua/


Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради  

Комунальне некомерційне підприємство 

«Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради 

Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради (Навчально-виховний комплекс № 17) 

Інші споживачі 

(крім 

населення) 

ТзДВ 

«Рівнефармація» 
вул. Соборна, 187 

ФОП  

Добровольський С. Є. 
 

 

Проєкт рішення оприлюднений на офіційному сайті Рівненської міської 

ради та її виконавчого комітету і ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» у рубриці «Проєкти 

рішень виконкому» http://rivnerada.gov.ua/PublicServices/draft-decisions/committee. 

  

http://rivnerada.gov.ua/PublicServices/draft-decisions/committee.

