
 

 

 

 

 
 

Шановні Кам’янчани! 

Адміністрація АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» надає примірну форму рахунку-

повідомлення за листопад місяць 2020 року та роз’яснення щодо інформації, яка у ньому надана. 

 

АТ «Дніпровська ТЕЦ»  

           
Шановні абоненти! Зверніть увагу що відповідно до рішення Кам’янської Міської Ради від 09.07.2020 року № 2009-44/VII, з початком 
опалювального сезону 2020-2021 року, надавачем послуг за Вашою адресою визначено АТ «Дніпровська ТЕЦ» 

Зареєстровано 2 осіб, Площа опалювальна 56.5 м2. 

Стан о/р на 

01.11.2020р 

грн. 

Тариф Гкал 

Рішення 

Виконкому 510 

від 

25.09.2020р 

Спожиті 

Гкал 

 
Нараховано,грн
. 

 
Перерахунок,грн
. 

Монетизація 

пільги,грн. 

Монетизація 

cубсидiї,грн. 

 
Сплачено,грн. 

Стан о/р на 

01.12.2020 

грн. 

 Плата за послугу з постачання теплової енергії 
 Реквізити для сплати: АТ «Дніпровська ТЕЦ» ЄДРПОУ 00130820  р/р UA583077700000026008611117021, в АТ " А-БАНК " 

 
0.00 1658.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Корегування* (заборгованість, яка утворилась за послугу з постачання централізованого опалення до 2007 року, грн.)          0.00 

 ДО СПЛАТИ (з урахуванням боргу, який утворився до 2007 року, грн.) 0.00 
 

 Плата за абонентське обслуговування  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830 
  Реквізити для сплати: АТ «Дніпровська ТЕЦ» ЄДРПОУ 00130820 р/р № UA303077700000026004611117467, в АТ «А-БАНК» 

0.00 - - 28,00 - -  0.00 28.00 

*Корегування – заборгованість, яка утворилась за послугу з постачання централізованого опалення до 2007 року. 
Обов’язок своєчасного укладання договору покладається на споживача згідно ст. 24 Закону України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 
року №2633-IV. 
У разі виникнення питань просимо звертатися за адресою:  вул. Заводська,3, або за телефоном гарячої лінії 0-800-33-92-15(безкоштовно). 
 

 
 

 
 

 

Просимо звернути увагу,  що графа «Корегування* (заборгованість, яка утворилась за послугу з 

постачання централізованого опалення до 2007 року, грн.)» –  в початковому та кінцевому сальдо 

участі не приймає. В разі часткової сплати вищевказаної заборгованості, вона буде зменшуватись, на 

суму сплати в наступному рахунку-повідомленні. 

  Графа «ДО СПЛАТИ (з урахуванням боргу, який утворився до 2007 року, грн.)» відображує: 

«Стан о/р на 01.12.2020 грн» в сумі з «Корегування* заборгованість, яка утворилась за послугу з 

постачання централізованого опалення до 2007 року, грн.». 

Крім плати за послугу, у рахунку-повідомленні відображається плата за абонентське 

          Особовий рахунок  



обслуговування, розрахована відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року №830. Цей платіж передбачений для абонентів, які будуть здійснювати розрахунки із 

постачальником послуг індивідуально (кожен мешканець будинку окремо). 

Також нагадуємо шановним абонентам про необхідність укладання договору про надання 

послуг з постачання теплової енергії, згідно ст. 24 ЗУ «Про теплопостачання». 
 

 Адміністрація АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» 


