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ДОДАТКОВА УГОДА № 2 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 
ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків   «01» жовтня 2020 року 

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в особі директо-
ра Берднікова Валерія Олександровича, що діє на підставі Статуту, 
затвердженого рішенням загальних зборів Споживчого товарист-
ва «Житлово-будівельний кооператив «Авантаж» № 19-04/2019 від 
19.04.2019 р. та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців за № 1471105001800056 
від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізованого опален-
ня та постачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, ви-
дана Харківською обласною Державною адміністрацією на виробниц-
тво та постачання теплової енергії), керуючись Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, 
Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору 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, № 16 по вул. Ак. Ляпунова, № 49 по вул. Мінська, 
№ 158 корпус 1, 2 по вул. Ак. Павлова в м. Харкові (надалі — Спожи-
вачі), які отримують послуги з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води шляхом приєднання до Договору приєднання про 
надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 
води від 01.02.2017 р. (надалі — «Договір приєднання»), укласти цю 
додаткову угоду до чинного Договору приєднання про наступне:

1. Виконавець пропонує фізичним осо-бам — власникам квартир у 
багатоквартирному житловому будинку № 158 корпус 1, 2 по вул. Ак. 
Павлова в м. Харків 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 надаються Приватною 
фірмою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача про приєднання 
до Договору приєднання визначається у порядку, який передбачено 
умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєд-
нання, який укладено з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 
Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєд-
нання споживача до умов Договору приєднання та набуває чинності 
протягом 30 днів з моменту її розміщення Виконавцем у засобах масо-
вої інформації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовилися, що всі інші умови даного Договору 
приєднання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року у Хар-
ківській міській газеті «Харьковские известия» на стор. 10, врахову-
ючи зміни щодо нової вартості тарифу, 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 вступу змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, м. Хар-
ків, вул. Культури, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, IBAN UA 
283808050000000026000531384 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 
у м. Києві.

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

лення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. та додаткова угода 
від 09.09.2019 р.

2. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 
27.03.2019 року № 180 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, постачання та послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води, які надаються приватною фірмою «А-ТЕТ».

ДОДАТКОВА УГОДА № 3 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 

ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків   «18» березня 2021 року 

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в особі директо-
ра Берднікова Валерія Олександровича, що діє на підставі Статуту, 
затвердженого рішенням загальних зборів Споживчого товарист-
ва «Житлово-будівельний кооператив «Авантаж» № 19-04/2019 від 
19.04.2019 р. та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців за № 1471105001800056 
від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, 
видана Харківською обласною Державною адміністрацією на вироб-
ництво та постачання теплової енергії), керуючись Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги», 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 Постано-
вою КМУ від 21.07.2005 року № 630 (надалі- Правила), іншими нор-
мативно-правовими актами, що регулюють порядок надання жит-
лово-комунальних послуг, пропонує фізичним особам — власникам 
квартир у житлових будинках № 20-В, 22-Б, 22-В по вул. Культури, 
№ 9 по вул. Трінклера, № 16 по вул. Ак. Ляпунова, № 49 по вул. Мін-
ська, № 158 корпус 1, 2 по вул. Ак. Павлова, № 46 по вул.Новгородсь-
ка в м. Харкові (надалі — Споживачі), які отримують послуги з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води шляхом приєд-
нання до Договору приєднання про надання послуг з централізова-
ного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. (надалі — 
«Договір приєднання»), укласти цю додаткову угоду до діючого Дого-
вору приєднання про наступне:

1. Виконавець пропонує фізичним особам — власникам квартир у 
багатоквартирному житловому будинку № 46 по вул. Новгородська в 
м. Харків отримувати послуги з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води шляхом приєднання до чинного Договору приєд-
нання про надання послуг з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води від 01 лютого 2017 р., які надаються Приватною 
фірмою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача про приєднання 
до Договору приєднання визначається у порядку, який передбачено 
умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєд-
нання, який укладено з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 
Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєд-
нання споживача до умов Договору приєднання та набуває чинності 
протягом 30 днів з моменту її розміщення Виконавцем у засобах ма-
сової інформації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовились, що всі інші умови даного Договору приєд-
нання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року у Харківській 
міській газеті «Харьковские известия» на стор. 10, враховуючи зміни 
щодо нової вартості тарифу, 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 вступу змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, м. Хар-
ків, вул. Культури, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, IBAN UA 
283808050000000026000531384 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 
у м. Києві.

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

лення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р., додаткова угода від 
09.09.2019 р. та додаткова угода № 2 від 01.10.2020 р.

2. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 
27.03.2019 року № 180 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, постачання та послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води, які надаються приватною фірмою «А-ТЕТ».

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 ди-
ректора Берднікова Валерія Олександровича, що діє на підставі 
Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів Споживчого 
товариства «Житлово-будівельний кооператив «Авантаж» № 19-
04/2019 від 19.04.2019 р. та зареєстрованого в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за 
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг 
з централізованого опалення та постачання гарячої води (Ліцен-
зія від 26.01.2016 року № 20, видана Харківською обласною Дер-
жавною 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 холодної та 
гарячої води і водовідведення та типового договору про надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та га-
рячої води і водовідведення, які затверджені Постановою КМУ від 
21.07.2005 року № 630 (надалі — Правила), іншими нормативно-
правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-ко-
мунальних послуг, пропонує фізичним особам — власникам квар-
тир 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 (нада-
лі — Споживачі), які отримують послуги з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води шляхом приєднання до Догово-
ру приєднання про надання послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. (надалі — «Договір 
приєднання»), укласти цю додаткову угоду до діючого Договору 
приєднання про наступне:

1. Виконавець пропонує фізичним особам — власникам квар-
тир у багатоквартирному житловому будинку № 49 по вул. Мін-
ська в м. Харків отримувати послуги з централізованого опалення 
та постачання гарячої води шляхом приєднання до діючого Дого-
вору приєднання про надання послуг з централізованого опален-
ня та постачання гарячої води від 01 лютого 2017 р., які надаються 
Приватною фірмою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача 
про приєднання до Договору приєднання визначається у порядку, 
який передбачено умовами діючого Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєд-
нання, який укладено з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 
642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом 
приєднання споживача до умов Договору приєднання та набуває 
чинності протягом 30 днів з моменту її розміщення Виконавцем у 
засобах масової інформації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовились, що всі інші умови даного Договору 
приєднання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року у Хар-
ківській міській газеті «Харьковские известия» на стор. 10, вра-
ховуючи зміни щодо вартості тарифу, залишаються діючими 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 вступу 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 централізованого 

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 тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, постачання та послуги з централізовано-
го опалення і постачання гарячої води, які надаються приватною 
фірмою «А-ТЕТ».
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