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ÃÄÅ È ÑÊÎËÜÊÎ ÒÅÐßÅÒ ÁÞÄÆÅÒ
Экономисты оценили объемы и влияние на бюджет 
наиболее популярных путей уклонения от уплаты 
налогов.

Государственный бюджет Украины больше всего 

недополучает средств из-за схем на таможне, выпла-

ты зарплат в «конвертах» и вывода прибылей на оф-

шоры, свидетельствуют результаты исследования 

Института социально-экономической трансформа-

ции и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine. За послед-

ние годы уровень теневой экономики значительно сократился, и это совпало с со-

кращением перераспределения через государственные финансы.

— Тенизация является закономерным ответом на чрезмерное налоговое давле-

ние. В то же время наличие большого «теневого сектора» не позволяет уменьшить 

налоговую нагрузку и искажает условия конкуренции, — считает Владимир Дуб-

ровский, старший экономист CASE-Ukraine.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÈÑÒÊÈ
На переаттестацию сотрудников прокуратуры 
отводим два года, заявил в интервью 
РБК-Украина генпрокурор Руслан Рябошапка. 

«Это максимальный срок, за который 

нужно завершить очистку прокуратуры». 

По словам Р. Рябошапки, переаттестация — 

только первый этап, после которого нужно 

будет набрать новых людей. При реформе 

прокуратуры генпрокурор обещает учиты-

вать опыт Нацполиции: «Мы понимаем, какие там были проблемы и ошибки. 

И мы будем стараться избежать повторения этих ошибок». Руслан Рябошапка 

сообщил о договоренности с «коллегами из НАБУ», чтобы они помогли с про-

веркой добропорядочности сотрудников прокуратуры. Также генпрокурор обе-

щает учесть опыт неудачной, по его мнению, попытки реформы прокуратуры 

2015—2016 годов.

Íîâîñòè

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆÍÎÌ 
ÒÓÐÍÈÐÅ

Харьковская теннисистка Марина Чернышева за-

воевала титул на турнире Международной федера-

ции тенниса (ITF) в Хор-

ватии. В финале харьков-

чанка уверенно обыграла 

венгерскую теннисистку 

Реку-Луцу Яни: 6:1, 6:4. 

На пути к финалу Мари-

на Чернышева победила 

во всех семи матчах со-

ревнований.

Отметим, победа на турнире в Хорватии стала 

крупнейшей в карьере 20-летней теннисистки и в 

целом это девятый выигранный одиночный про-

фессиональный титул. Кроме того, успех в Загребе 

позволит харьковчанке подняться на 120 позиций в 

мировом рейтинге и войти в топ-300.

ÝÕÎ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÂÎÉÍÛ
В течение недели, с 2 по 9 сентября, пиротехники 

ГСЧС 18 раз выезжали на разминирование боепри-

пасов времен Второй мировой войны, которые бы-

ли обнаружены на Харь-

ковщине. Об этом сооб-

щили в пресс-службе ГУ 

ГСЧС Украины в Харь-

ковской области. Всего 

обнаружили 77 боепри-

пасов, среди которых 

были: 3 авиабомбы, 39 

артснарядов, 34 минометные мины и 1 патрон к 

стрелковому оружию. Все найденные боеприпасы 

были обезврежены специалистами.

ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÂÈÇÈÒÅÐÛ
В Харькове трое разбойников в балаклавах 

ворвались в квартиру 32-летнего провизора фарм-

компании, избили его и ограбили. Злоумышленни-

ки забрали драгоценности и более 10 тыс. долларов 

США.

— Трое злоумышленников, двое из которых бы-

ли в балаклавах, связали хозяина жилья, били его 

и требовали сказать, где он прячет сбережения. 

Нападавшие забрали у него более 10 тыс. долл. и 

ювелирные изделия и пытались скрыться. Однако 

шум в квартире услышали соседи потерпевшего, 

которые сразу же вызвали полицию, — рассказали 

в прокуратуре.

Двух нападавших в возрасте 24 и 40 лет удалось за-

держать. Правоохранители выяснили, что оба уже 

имели проблемы с законом. Третьего злоумышлен-

ника ищут.

Â ñóááîòó, 7 ñåíòÿáðÿ, Óêðàèíà è Ðîññèÿ çàâåðøèëè çàïëàíèðîâàííûé îáìåí Â ñóááîòó, 7 ñåíòÿáðÿ, Óêðàèíà è Ðîññèÿ çàâåðøèëè çàïëàíèðîâàííûé îáìåí 
çàêëþ÷åííûìè. Ñàìîëåò ñ óêðàèíñêèìè ïîëèòçàêëþ÷åííûìè è âîåííîïëåííûìè çàêëþ÷åííûìè. Ñàìîëåò ñ óêðàèíñêèìè ïîëèòçàêëþ÷åííûìè è âîåííîïëåííûìè 
ìîðÿêàìè, äîñòàâëåííûìè èç Ìîñêâû, ñåë â àýðîïîðòó «Áîðèñïîëü».ìîðÿêàìè, äîñòàâëåííûìè èç Ìîñêâû, ñåë â àýðîïîðòó «Áîðèñïîëü».

В 
Украину вернулись 35 человек: Роман Сущен-

ко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Влади-

мир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, 

Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евге-

ний Панов, Артур Панов, моряки Роман Мокряк, Юрий 

Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Бо-

гдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Бо-

гдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, 

Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опри-

ско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, 

Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений 

Семидоцкий, Владимир Лисовый, Андрей Шевченко, 

Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

В аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами 

встречали журналисты и родственники. Также прибыл 

президент Украины Владимир Зеленский.

— Всех поздравляю с возвращением наших героев. 

7 августа 2019 года у нас состоялся телефонный разго-

вор с Путиным. Мы договорились о первом этапе пре-

кращения войны и возврата наших территорий. Мы до-

говорились, что в течение месяца мы должны работать 

мощно и вернуть наших ребят домой, — сказал Влади-

мир Зеленский.

В российских тюрьмах и на оккупированных тер-

риториях остается еще несколько сотен заключенных 

украинцев.

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉÄÎÌÎÉ

П М
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ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

  м. Харків                    «09» вересня 2019 року 

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в 

особі директора Берднікова Валерія Олександрови-

ча, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішен-

ням загальних зборів Споживчого товариства «Житло-

во-будівельний кооператив «Авантаж» № 19-04/2019 від 

19.04.2019 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, видана 

Харківською обласною Державною адміністрацією на 

виробництво та постачання теплової енергії), керуючись 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 

ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами надан-

ня послуг з централізованого опалення, постачання хо-

лодної 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-пра-

вовими актами, що регулюють порядок надання житло-

во-комунальних 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. Ляпунова в м. Харкові (надалі — Споживачі), 

які отримують послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води шляхом приєднання до Дого-

вору приєднання про надання послуг з централізовано-

го опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. 

(надалі — «Договір приєднання»), укласти цю додаткову 

угоду до чинного Договору приєднання про таке:

1. Виконавець пропонує фізичним особам — власни-

кам квартир у багатоквартирному житловому будинку № 

49 по вул. Мінській в м. Харкові отримувати послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води 

шляхом приєднання до чинного Договору приєднання 

про надання послуг з централізованого опалення та по-

стачання гарячої води від 01 лютого 2017 р., які надають-

ся Приватною фірмою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди 

споживача про приєднання до Договору приєднання 

визначається у порядку, який передбачено умовами чин-

ного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Догово-

ру приєднання, який укладено з урахуванням вимог статей 

633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизна-

чений строк шляхом приєднання споживача до умов До-

говору приєднання та набуває чинності протягом 30 днів з 

моменту її розміщення Виконавцем у засобах масової ін-

формації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовились, що всі інші умови даного До-

говору приєднання, який було опубліковано 02 лютого 

2017 року у Харківській міській газеті «Харьковские Из-

вестия» на стор. 10, враховуючи зміни щодо вартості та-

рифу, залишаються чинними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору 

приєднання з моменту вступу в силу поширюються на 

всіх осіб, які приєдналися до Договору приєднання, в 

тому числі які приєдналися до нього раніше дати всту-

пу змін.

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.

Додаток до додаткової угоди до Договору приєднання:
1. Договір приєднання про надання послуг з цен-

тралізованого опалення та постачання гарячої води від 

01.02.2017 р.

2. Рішення виконавчого комітету Харківської міської 

ради від 27.03.2019 року № 180 «Про встановлення та-

рифів на теплову енергію, її виробництво, постачання 

та послуги з централізованого опалення і постачання га-

рячої води, які надаються приватною фірмою «А-ТЕТ».
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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 по-
слуги», 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 
актами, що регулюють порядок надання житлово-кому-
нальних 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 спо-
живачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзованого 
опалення, постачання гарячої води, а споживач зобов’я-
зується своєчасно оплачувати наданi послуги за встанов-
леними тарифами у строки i на умовах, що передбаченi 
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 переукла-
дення 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 цен-
тралiзованого 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 пла-
та за послуги справляється згiдно з нормативами (норма-
ми) 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 законодав-
ством 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 дани-
ми приладу обліку споживання теплової енергії або нор-
мами споживання, Підприємство вправі віднести суму 
оплати (суму, що перевищує розмір нарахувань) на пога-
шення заборгованості споживача (за умови її наявності) з 
найбільшим строком виникнення, а за умови відсутності 
заборгованості за цим Договором кошти будуть зарахо-
вані 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 надан-
нi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв 
України 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 на-
дання послуг (температура гарячої води, температура по-
вiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому 
Правилами, iншими актами законодавства України та цим 
договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i 
якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються ви-
конавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача 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 
облiку води i теплової енергiї — згiдно з вимогами нор-
мативно-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 
санiтарно-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 
оформленням 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 варто-
стi вiдповiдних робiт;

5) доступу до примiщення споживача для лiквiдацiї 
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 поряд-
ку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну 
вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, норма-
тиви (норми) споживання, режим надання послуг, їх 
споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, 
граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень 
порядку надання послуг, а також iнформацiю про Прави-
ла (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується 
на дошцi оголошень у примiщеннi виконавця);

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

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

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

6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три ро-
бочих днi до проведення планових робiт всерединi жит-
лового примiщення час доступу до такого примiщення з 
наданням 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 тиж-
невий строк на абонентський облiк квартирних засобiв 
облiку;

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 також 
про причини порушення якiсних показникiв надання по-
слуг;

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) спожи-
вачiв 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 нормати-
вами (нормами) споживання) у разi тимчасової вiдсут-
ностi споживача та / або членiв його сiм’ї на пiдставi пись-
мової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує йо-
го / їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживан-
ня, 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 надан-
ня послуг у разi ненадання їх або надання не в повному 
обсязi, 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 
примiщенню споживача та / або членiв його сiм’ї, шкоду, 
що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок нена-
лежного 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 
показникiв — шляхом зменшення розмiру плати та ви-
плати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв 
проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, вста-
новленому законодавством;

3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодав-
ством;

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 найме-
нування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. 
Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (ус-
на або письмова) обов’язково реєструється представни-
ком 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’яза-
ний узгодити з виконавцем точний час та дату встанов-
лення факту ненадання послуг, надання їх не у повному 
обсязi або перевiрки кiлькiсних та / або якiсних показ-
никiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення 
такої перевiрки 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 упов-
новаженого органу виконавчої влади та / або органу мiс-
цевого самоврядування, а також представник об’єднан-
ня споживачiв. За результатами проведення повторної 
перевiрки складається акт про неналежне надання або 
ненадання 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 уста-
новлений 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 осо-
бами виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй 
згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний 
розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робо-
чих днiв споживача про її задоволення або про вiдмову 
у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. 
У разi ненадання протягом установленого строку вико-
навцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi 
в актi-претензiї факти неналежного надання або нена-
дання послуг. Спори щодо задоволення претензiй спо-
живачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на до-
судове розв’язання спору шляхом задоволення пред’яв-
леної 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 оброб-
ку його персональних даних згідно з чинним законодав-
ством. Споживач надає згоду на надання інформації, що 
не містить персональних даних, але стосується кількісних 
та / або вартісних обсягів споживання послуг третім осо-
бам, 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 ро-
звитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, 
адреса: 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, служба 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.
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