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Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), 
в особі директора Берднікова Валерія Олександрови-
ча, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням 
загальних зборів Споживчого товариства «Житлово-
будівельний кооператив «Авантаж» № 22-12 / 2015 від 
22.12.2015 р. та зареєстрованого в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців 
за № 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконав-
цем послуг з централізованого опалення та постачання 
гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, вида-
на Харківською обласною Державною адміністрацією 
на виробництво та постачання теплової енергії), керуючись  
п. 7 ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні пос-
луги», ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами 
надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення та типового до-
говору про надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, які 
затверджені Постановою КМУ від 21.07.2005 року № 630 
(надалі- Правила), іншими нормативно-правовими акта-
ми, що регулюють порядок надання житлово-комуналь-
них послуг, пропонує фізичним особам — власникам 
квартир у житлових будинках № 20-В, 22-Б, 22-В по вул. 
Культури, № 9 по вул. Трінклера та № 16 по вул. Ак. Ля-
пунова в м. Харкові (надалі — Споживачі) отримувати по- 
слуги з з централізованого опалення та постачання гаря-
чої води шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений 
лише шляхом приєднання Споживача до запропоновано-
го договору в цілому. Друга сторона не може запропону-
вати свої умови договору.

Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати 

споживачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзо-
ваного опалення, постачання гарячої води, а споживач 
зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги 
за встановленими тарифами у строки i на умовах, що пе-
редбаченi договором.

Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть
2. Тарифи на послуги, встановлені рішенням виконав-

чого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 р. 
№ 22, на момент укладення цього Договору становлять:

1) з централiзованого постачання гарячої води 56,00 
гривень за куб. метр (з ПДВ);

2) з централiзованого опалення 1187,21 гривень за  
1 Гкал (з ПДВ);

3) з централiзованого опалення за відсутності приладів 
обліку теплової енергії 28,58 грн. за 1 кв. м. (з ПДВ).

Фактичне надання послуг та нарахування їх вартості 
за тарифами відповідно до п. 2 цього Договору розпочи-
нається Виконавцем з 01 березня 2017 року.

3. У разі зміни тарифів Виконавець повідомляє Спо-
живача про дату, з якої вводяться нові тарифи, та їх роз-
мір у рахунках на сплату послуг та / або окремим пись-
мовим повідомленням. Споживач здійснює розрахунки 
за спожиті послуги за новими тарифами з моменту їх 
введення. Зміна тарифів не є підставою для переук-
ладення цього договору та не потребує внесення змін 
до нього.

4. Розмiр щомiсячної плати за послугу з централiзова-
ного опалення (у разi вiдсутностi засобiв облiку) визна-
чається згiдно з нормативами (нормами) споживання та з 
урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря 
i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, 
який є розрахунковим.

5. Плата за наданi послуги за наявностi засобiв облiку 
води i теплової енергiї справляється за їх показаннями 
згiдно з пунктами 10–13 Правил надання послуг з цент-
ралiзованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води i водовiдведення (надалi — Правила).

6. Пiльги з оплати послуг надаються згідно з чинним 
законодавством.

Оплата спожитих послуг
7. Розрахунковим перiодом є календарний мiсяць.
Оплата за спожиті послуги вноситься Споживачем 

не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.
8. Послуги оплачуються в готівковій чи безготівковій 

формі на поточний рахунок Виконавця, зазначений 
у квитанції та в цьому Договорі.

9. За наявностi у квартирi засобiв облiку води i теплової 
енергiї справляння плати за нормативами (нормами) спо-
живання не допускається, крiм випадкiв, передбачених 
договором на встановлення засобiв облiку.

10. У разi вiдсутностi у квартирi та на вводах у багато- 
квартирний будинок засобiв облiку теплової енергiї плата 
за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) 
споживання та з урахуванням фактичної температури 
зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання 
цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим.

11. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стя-
гується пеня у розмiрi, встановленому чинним законо-
давством України.

12. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному 
обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних 
та / або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв 
(норм) споживання, виконавець проводить перерахунок 
розмiру плати.

13. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховуєть-
ся з дати подання документів, що підтверджують право 
на пільгу.

14. У разі внесення споживачем плати за спожиті по- 
слуги у розмірі, що перевищує суму нарахувань за даними 
приладу обліку споживання теплової енергії або нормами 
споживання, Підприємство вправі віднести суму оплати 
(суму, що перевищує розмір нарахувань) на погашення 
заборгованості споживача (за умови її наявності) з най-
більшим строком виникнення, а за умови відсутності за-
боргованості за цим Договором кошти будуть зараховані 
як передоплата.

Права та обов’язки сторiн
15. Споживач має право на:
1) отримання своєчасно та належної якостi послуг згiд-

но iз законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством поряд-

ку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну 
суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв 
(норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi 
властивостi;

3) вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та / або 
примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю 
внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, 
надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема 
вiдхилення їх кiлькiсних та / або якiсних показникiв вiд за-
тверджених нормативiв (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi 
послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв Ук-
раїни строку;

6) несплату вартостi послуги постачання гарячої во-
ди за перiод тимчасової вiдсутностi споживача i членiв 
його сiм’ї (у разi вiдключення виконавцем гарячої води 
i опломбування запiрних вентилiв у квартирi та вiднов-
лення надання вiдповiдних послуг шляхом зняття пломб 
за власний рахунок протягом доби згiдно з письмовою 
заявою);

7) зменшення розмiру плати за послугу постачання га-
рячої води (за відсутності приладів обліку) у разi тимчасо-
вої вiдсутностi споживача та / або членiв його сiм’ї на пiд-
ставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiд-
тверджує його / їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового 
проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження 
вiйськової служби, вiдбування покарання);

8) перевiрку кiлькiсних та / або якiсних показникiв 
надання послуг (температура гарячої води, температура 
повiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому 
Правилами, iншими актами законодавства України та 
цим договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiс-
них i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодову-
ються виконавцем у разi обґрунтованостi звернення спо-
живача та споживачем — у разi необґрунтованостi такого 
звернення;

9) установлення квартирних засобiв облiку води i теп-
лової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;

10) перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт 
квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транс-
портування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами 
у сферi житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з виконавцем у договiр 
змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;

13) звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання 
та отримання компенсацiї за перевищення строкiв прове-
дення аварiйно-вiдбудовних робiт;

14) укладення з виконавцем договору про замiну або ре-
монт технiчно несправних санiтарно-технiчних приладiв, 
пристроїв, обладнання та квартирних засобiв облiку.

16. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений договором 

строк;
2) повiдомляти виконавця про осiб, строк тимчасового 

проживання яких у квартирi перевищив мiсяць, а також 
протягом мiсяця про змiни, що вiдбулися у станi санiтар-
но-технiчного та iнженерного обладнання (за умови про-
ведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормати-
вами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної ме-
режi, арматури, квартирних засобiв облiку води i теплової 
енергiї представникiв виконавця за наявностi в них вiд-
повiдного посвiдчення для:

лiквiдацiї аварiй — цiлодобово;
встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнже-

нерного обладнання, проведення технiчного та профiлак-
тичного огляду, зняття контрольних показань засобiв об-
лiку води i теплової енергiї — згiдно з вимогами норматив-
но-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв 
у сферi житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку 
води i теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;

6) у разi несвоєчасного внесення плати за послуги 
сплачувати пеню в установленому законом та цим дого-
вором розмiрi;

7) повiдомляти у десятиденний строк виконавця 
про втрату права на пiльги;

8) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених 
несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що ви-
никли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санi-
тарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання, що 
вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити пiдготовку квартири та її 
санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання 
до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

11) у разi встановлення виконавцем факту несанкцiо-
нованого втручання в роботу засобiв облiку води i тепло-
вої енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх 
експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз 
законодавством;

12) вiдшкодовувати виконавцю витрати з проведення 
аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтова-
ностi претензiй.

17. Виконавець має право:
1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення спожи-

вачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановле-
ному законодавством i цим договором;

2) вносити за погодженням iз споживачем змiни у цей 
договiр, що впливають на розмiр плати за послуги з офор-
мленням додатка до нього;

3) вимагати вiд споживача дотримання нормативно-
правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) вимагати вiд споживача своєчасного усунення вияв-
лених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, 
що виникли з вини споживача, або вiдшкодування вар-
тостi вiдповiдних робiт;

5) доступу до примiщення споживача для лiквiда-
цiї аварiй, у тому числi несанкцiонованого, вiдповiдно 
до встановленого законом порядку усунення недолiкiв 
у роботi санiтарно-технiчного та iнженерного обладнан-
ня, його встановлення i замiни, проведення технiчного та 
профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних 
засобiв облiку води i теплової енергiї вiдповiдно до зако-
нодавства;

6) у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi по-
казань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї 
звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення 
експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки.

18. Виконавець зобов’язаний:
1) своєчасно надавати споживачу послуги в установ-

лених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, 
здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiд-
повiдно до вимог законодавства, Правил та цього дого-
вору;

2) iнформувати споживача про адресу та номер телефо-
ну диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської 
служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату по- 
слуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх 
пiд’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках 
оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачевi в установленому порядку iн-
формацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вар-
тiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи 
(норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчi 
властивостi, якiснi показники надання послуг, гранич-
нi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку 
надання послуг, а також iнформацiю про Правила (зазна-
чається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi 
оголошень у примiщеннi виконавця);

4) контролювати установленi мiжповiрковi iнтервали, 
проводити перiодичну повiрку квартирних засобiв облi-

ку, їх обслуговування та ремонт, у тому числi демонтаж, 
транспортування та монтаж;

5) проводити два рази на рiк перевiрку стану внут-
рiшньобудинкових систем багатоквартирного будинку iз 
складенням вiдповiдного акта;

6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три робо-
чих днi до проведення планових робiт всерединi житло-
вого примiщення час доступу до такого примiщення з на-
данням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;

7) повiдомляти споживача про плановану перерву 
в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також 
письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм 
перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної 
сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi 
послуг;

8) вiдновлювати надання послуг за письмовою заявою 
споживача шляхом зняття протягом доби пломб iз запiр-
них вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);

9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижне-
вий строк на абонентський облiк квартирних засобiв об-
лiку;

10) утримувати внутрiшньобудинковi мережi у належ-
ному технiчному станi, здiйснювати їх технiчне обслуго-
вування та ремонт;

11) iнформувати споживача протягом доби з дня ви-
явлення недолiкiв у роботi внутрiшньобудинкових iн-
женерних систем та / або iнженерного обладнання, що 
розташованi за межами багатоквартирного будинку або 
житлового будинку (у разi його особистого звернення —  
невiдкладно), про причини та очiкувану тривалiсть зупи-
нення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а та-
кож про причини порушення якiсних показникiв надан-
ня послуг;

12) усувати аварiї та iншi порушення порядку надання 
послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, 
установлений законодавством i цим договором;

13) вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) спожива-
чiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк 
їх виконання;

14) зменшувати розмiр плати за послуги (за умови про-
ведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з норматива-
ми (нормами) споживання) у разi тимчасової вiдсутностi 
споживача та / або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової 
заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його / їх 
вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, 
роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової 
служби, вiдбування покарання);

15) звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та 
виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв прове-
дення аварiйно-вiдбудовних робiт;

16) проводити перерахунок розмiру плати за надання 
послуг у разi ненадання їх або надання не в повному об-
сязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних 
та / або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв 
(норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом 
Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з 
усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отри-
манням послуг, що виникли з його вини;

18) вiдшкодовувати збитки, завданi майну та / або при-
мiщенню споживача та / або членiв його сiм’ї, шкоду, що 
заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналеж-
ного надання або ненадання послуг, а також моральну 
шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно 
до законодавства i цього договору;

19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) 
у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної 
якостi у порядку та у випадках, передбачених законодав- 
ством i цим договором;

20) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законо-
давства та цього договору.

Вiдповiдальнiсть сторiн
19. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законо-

давством i цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актiв 

у сферi житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги — шля-

хом сплати пенi;
3) втручання у роботу засобiв облiку води i теплової 

енергiї;
4) порушення зобов’язань, установлених законодав- 

ством i цим договором.
20. Виконавець несе вiдповiдальнiсть у разi:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що 

призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та / або 
примiщенню споживача, шкоди, що заподiяна його жит-
тю чи здоров’ю, — шляхом вiдшкодування збиткiв;

2) надання послуг не в повному обсязi, зниження їх 
якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та / або якiсних по-
казникiв — шляхом зменшення розмiру плати та виплати 
споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв прове-
дення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановлено-
му законодавством;

3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодавс-
твом;

4) порушення зобов’язань, установлених цим догово-
ром або законодавством.

Точки розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг 
вiд виконавця споживачевi

21. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача 
послуг вiд виконавця споживачевi, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:
централiзованого опалення — вiдгалуження вiд стоякiв 

у межах квартири;
постачання холодної та гарячої води — пiсля першої 

водозапiрної арматури на вiдгалуженнi вiд стояка у квар-
тирi споживача;

Порядок встановлення факту неналежного 
надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

22. У разi неналежного надання або ненадання по- 
слуг виконавцем споживач повiдомляє про це виконав-
ця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи 
у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому 
договорi.

У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по бать-
ковi, точна адреса проживання споживача, а також най-
менування виду неналежно наданої або ненаданої послу-
ги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми 
(усна або письмова) обов’язково реєструється представ-
ником виконавця у журналi реєстрацiї заявок споживачiв. 
Представник виконавця зобов’язаний повiдомити спо-
живачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлен-
ня (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер 
повiдомлення та час його прийняття.

23. Представник виконавця, якому вiдомi причини не-
належного надання або ненадання послуг, зобов’язаний 
невiдкладно повiдомити про це споживача та зробити вiд-
повiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдста-

вою для визнання виконавцем факту неналежного надан-
ня або ненадання послуг.

24. Представник виконавця, якому не вiдомi причини 
неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний 
узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення 
факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi 
або перевiрки кiлькiсних та / або якiсних показникiв на-
дання послуг. У разi необхiдностi проведення такої пе-
ревiрки у примiщеннi споживача представник виконавця 
повинен з’явитися до споживача не пiзнiше визначеного 
у договорi строку.

25. У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiс-
них та / або якiсних показникiв надання послуг споживач 
i виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, 
для проведення якої запрошується представник уповно-
важеного органу виконавчої влади та / або органу мiсце-
вого самоврядування, а також представник об’єднання 
споживачiв. За результатами проведення повторної пе-
ревiрки складається акт про неналежне надання або не-
надання послуг, який пiдписується споживачем (його 
представником), представником виконавця, представни-
ками уповноваженого органу виконавчої влади та / або ор-
гану мiсцевого самоврядування, а також представником 
об’єднання споживачiв.

26. За результатами перевiрки складається акт-пре-
тензiя про неналежне надання або ненадання послуг 
(далi — акт-претензiя), який пiдписується споживачем та 
представником виконавця згiдно з додатком 2 до Правил. 
Акт-претензiя складається у двох примiрниках по одному 
для споживача та виконавця.

27. У разi неприбуття представника виконавця в ус-
тановлений договором строк для проведення перевiрки 
кiлькiсних та / або якiсних показникiв або необґрунтова-
ної вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вва-
жається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два 
споживачi.

28. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особа-
ми виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно 
з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розгля-
нути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв 
споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволен-
нi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадан-
ня протягом установленого строку виконавцем вiдповiдi 
вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти 
неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо 
задоволення претензiй споживачiв розв’язуються у судi. 
Споживач має право на досудове розв’язання спору шля-
хом задоволення пред’явленої претензiї.

Форс-мажорнi обставини
29. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно 

з цим Договором у разi настання дiї непереборної сили 
(дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або 
екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiд-
повiдної послуги згiдно з умовами Договору.

Строк дiї договору
30. Цей Договiр є договором приєднання, що укла-

дається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 
Цивільного кодексу України на невизначений строк 
шляхом приєднання споживача до умов цього договору. 
Фактом згоди споживача про приєднання до умов цього 
Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем 
заяви-приєднання до умов договору та / або безпосереднє 
підписання даного Договору, та / або сплачений Спожи-
вачем рахунок (квитанція) Виконавця за надані послуги, 
та / або факт отримання послуг після закінчення строків, 
що передбачені для процедури погодження умов договору 
згідно з ч. 4 ст. 29 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги».

31. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:
зникнення потреби в отриманнi послуги або вiдмови 

споживача вiд користування послугами виконавця;
переходу права власностi (користування) на кварти-

ру / приміщення до iншої особи;
невиконання умов договору сторонами договору.

Іншi умови
32. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку 

його персональних даних згідно з чинним законодавс-
твом. Споживач надає згоду на надання інформації, що 
не містить персональних даних, але стосується кількіс-
них та / або вартісних обсягів споживання послуг третім 
особам, які мають право на отримання цих даних згідно 
з чинним законодавством.

Телефони спецiального виклику у разi виникнення аварiй 
та iнших надзвичайних ситуацiй: ПФ «А-ТЕТ» 702-56-51.

Аварiйнi та ремонтнi служби внутрiшньобудинкових 
мереж:

ТОВ «ПЕОЖБ «Престиж», м. Харків, вул. Культури, 20-В
ТОВ «ПЕОЖБ «Центр», м. Харків, вул. Культури, 20-В
Тел. 702-56-51
Органи, які відповідно до законодавства здійснюють 

контроль за дотриманням правил надання послуг з цен-
тралізованого опалення, централізованого постачання 
гарячої води:

Центральний орган виконавчої влади з питань житло-
во-комунального господарства: Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 
9, тел.: (044) 2840553, 2786308.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг адреса: 03150, 
м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел.: (044) 2044827, (044) 
2044894.

Держпродспоживслужба України адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70.

Департамент житлово-комунального господарства та роз-
витку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, ад-
реса: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 9-й 
під’їзд, тел.: 7052138, 7052145.

Виконавчий комітет Харківської міської ради адреса: 
61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, тел. 731-24-77, служ-
ба 15-62.

Департамент комунального господарства Харківської місь-
кої ради адреса: 61003, м. Харків, пл. Конституції,12, тел. 
7312477, служба 15-62.

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Хар-
ківській області, адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,  
Держпром, 6-й під’їзд, 8-й поверх, телефон: 7050090.

Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській  
області адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки 40, тел. 702-08-34.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонополь-
ного комітету України адреса: 61022, м. Харків, пл. Свобо-
ди, 5, Держпром, 6-й під’їзд, 1-й поверх, тел. 714-34-44.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 
61058, м. Харків, вул. Культури, 20-В. Код ЄДРПОУ 
30767329, п / р 26000531384 в АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води

м. Харків                 «01» лютого 2017 р.


