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Відкрили спортмайданчик 
і ремонтують дах
Які освітянські проєкти реалізовують 
у Біляївській громаді у 2021 році

Як бюджетні 
новації 
вплинуть 
на місцеві 
ради 

Цього року до Бюджетного кодексу України внесли низку змін. Деякі з них уже прийняли парламентарії, інші направили на доопрацювання. «СК» разом з експертами роз-
бирався у тому, що означають бюджетні новації для місцевих рад – читайте на с. 4–5.
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У громадах хапаються за голову

програма

гороскоп+TV

У Циркунах 
знову не відбулася 
сесія сільської ради

Триває  передплаТа на 2022 рік!

УВАГА! РОЗІГРАШ

Оформлюй річну передплату  
на газету «Слобідський край» 
та бери участь у розіграші  
подарунків від наших партнерів

СвЯтКова СУКнЯ для себе або доньки  
чи онуки від ladysharm.in.ua
(з фасонами та доступними розмірами можна 
ознайомитися на сайті)

ЯщиК Смачних СоУСів 

від торгової марки DanSoy

ДеКоративне панно на стіну 
від арт-студії Галини Сухарєвої

Для участі в розіграші необхідно оформити річну передплату на газету «Слобід-
ський край» за індексами 61155 або 35049 у відділенні Укрпошти або в електро-
нному каталозі та надіслати копію квитанції або передплатного талона будь-яким 
зручним для Вас способом:
● на електронну пошту: info22.slk@gmail.com
● Viber/Telegram/WhatsUp: +38 050 4021974
● в особисті повідомлення сторінки Слобідський край у Фейсбуці
● поштою на адресу редакції
Переможців буде обрано рандомно 27 грудня, а результати оприлюднені в га-
зеті від 28 грудня та в наших соціальних мережах.

КОжен УчАсниК РОЗІГРАШУ ОтРимАє ГАРАнтОВАний пОдАРУнОК для сВОїх блиЗьКих – 
пеРедплАтУ нА елеКтРОннУ ВеРсІю нАШОї ГАЗети нА пІВРОКУ. для ОтРимАння неОбхІднО нАдАти елеКтРОннУ пОШтУ

для сВОїх!

1-й подарунок

2-й подарунок 3-й подарунок

індекСи видання у паперОвОму Та Онлайн-каТалОзі
індекС дні вихОду 1 міс., грн 3 міс., грн 6 міс., грн 12 міс., грн

08755 Четвер 31,58 94,74 189,48 378,96 

61155 вівторок, 
четвер 53,54 160,62 321,24 642,48 

35049 (річна)
вівторок, 

четвер – – – 570,69

вартість оформлення передплати через  
електронний каталог Укрпошти 3,50 8,00 10,00 15,00

вартість оформлення передплати у відділенні  
Укрпошти 5,00 10,00 14,00 22,00

знаЧна знижка
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Додаткова угода № 5 до договору приєднання
про надання послуг з централiзованого опалення 

та постачання гарячої води від 01.02.2017 р.
м. Харків  «08» листопада 2021 року

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі – Виконавець), в осо-
бі директора 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 державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців за № 1471105001800056 від 25.12.2015 р.,  
яке є Виконавцем послуг з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води  (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, 
видана Харківською обласною державною адміністрацією 
на виробництво та постачання теплової енергії), керую-
чись Законом України «Про житлово-комунальні послуги»,  
ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами надання по-
слуг з централізованого опалення, постачання холодної та га-
рячої води і водовідведення та типового договору про надан-
ня послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення, які затверджені Постановою 
КМУ від 21.07.2005 року № 630 (надалі – Правила), інши-
ми нормативно-правовими актами, що регулюють порядок 
надання житлово-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 та № 49 по вул. Мінська в м. Харкові 
(надалі – Споживачі), які отримують послуги з центра-
лізованого опалення та постачання 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 
дану додаткову угоду до діючого Договору приєднання про 
наступне:

1. З метою організації виробництва та постачання тепло-
вої енергії для забезпечення роботи автономних котелень у 
вищезазначених житлових будинках та постачання гарячої 
води і опалення у даних житлових будинках в опалювальний 
період 2021–2022 рр., а також враховуючи відсутність діючого 
тарифу в опалювальний період 2021–2022 рр. та необхідність 
погод ження тарифу на вироб ництво і постачання теплової 
енергії у житлових будинках на відповідний опалювальний 
період (рік), для кожного багатоквартирного будинку окремо, 
у відповідності до вимог діючого законодавства, що може 
зайняти тривалий проміжок часу, який не залежить від дій 
Виконавця, Виконавець пропонує Споживачам за даним До-
говором приєднання отримувати послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води на наступних умовах:

1.1. Виконавець має право виробляти та постачати  
теплову енергію для забезпечення роботи автономних ко-
телень житлових будинків для опалення квартир і місць 
загального користування у даних житлових будинках та 
постачання гарячої води, на умовах виключно компенса-
ції своїх витрат (без отримання прибутку) на закупівлю 
природного газу, у тому числі його розподіл і транспор-
тування, та закупівлю електричної енергії, спожитих при 
виробництві та постачанні теплової енергії у відповідні 
житлові будинки.  

1.2. В свою чергу, Споживач зобов’язується своєчасно 
компенсувати витрати Виконавця на закупівлю природно-
го газу, у тому числі витрати, пов’язані з розподілом та 
транспортуванням природного газу, а також витрати на за-
купівлю електричної енергії, у наступному порядку:

Розрахунковим періодом за цим Договором є кален-
дарний місяць. 

Оплата з відшкодування витрат за спожиті послуги 
вноситься Споживачем не пізніше 20 числа місяця, що 
настає за розрахунковим, здійснюється у готівковій чи 
безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, за-
значений у квитанціях та Договорі приєднання. 

Нарахування з відшкодування витрат за спожиті по-
слуги починається з початку опалювального періоду 
2021–2022 рр.

1.3. Щомісячний платіж, що підлягає сплаті Спожива-
чем, складається із вартості спожитого природного газу, у 
тому числі витрат на його транспортування та розподіл, 
вартості спожитої електричної енергії, що були викорис-
тані для виробництва та постачання теплової енергії для 
надання Виконавцем послуг Споживачу з централізовано-
го опалення та постачання гарячої води.

1.4. При здійсненні розрахунку витрат, які підлягають 
відшкодуванню за даною додатковою угодою, враховується:

– загальний обсяг спожитого газу за розрахунковий
місяць, який було витрачено на підігрів теплоносія для 
опалення та підігріву гарячої води, відповідно до пока-
зань приладу обліку газу на будинок, який встановлено у 
відповідному житловому будинку;

– загальний обсяг виробленої теплової енергії у відпо-
відному житловому будинку, згідно даних приладів обліку 
тепла;

– розрахункова температура підігрітої води – не нижче
50°С;

– обсяг теплової енергії для підігріву 1 куб. м води
складає за нормою 0,05 Гкал; 

– показання вузлів розподільного обліку тепла (квар-
тирних лічильників тепла);

– загальний обсяг спожитої електричної енергії за роз-
рахунковий місяць, яку було витрачено на роботу техно-
логічного обладнання для опалення та підігріву гарячої 
води, відповідно до показань приладу обліку електричної 
енергії, встановленому у кожному окремому житловому 
будинку. 

1.5. Факт отримання згоди Споживача про приєднання 
до Договору приєднання на викладених у даній Додатко-
вій угоді умовах визначається у порядку, який передбаче-
но умовами діючого Договору приєднання.  

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною До-
говору приєднання, 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 до моменту встановлення та вве-
дення в дію тарифу на відповідний опалювальний період 
(рік) на виробництво і постачання теплової енергії у вище-
зазначені житлові будинки (для кожного багатоквартирного 
будинку окремо), а в частині виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором приєднання – до повного їх ви-
конання.

З моменту встановлення та введення в дію тарифу на 
відповідний опалювальний період (рік) на виробництво 
і постачання теплової енергії у вищезазначені житлові 
будинки (для кожного багатоквартирного будинку окре-
мо) Споживач отримує послуги з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води і здійснює їх оплату, 
на умовах, які викладені у Договорі приєднання, відпо-
відно до встановленого та введеного в дію тарифу.

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, залишаються діючими і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору
приєднання з моменту набрання чинності таких змін по-
ширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору 
приєднання, в тому числі які приєдналися до нього рані-
ше набрання чинності таких змін. 

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 
61058, м. Харків, 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 опалення та 

постачання гарячої води від 01.02.2017 р., додаткова угода від 09.09.2019 р.,  
додаткова угода № 2 від 01.10.2020 р., додаткова угода № 3 від 18.02.2021 р., до-
даткова угода № 4 від 09.09.2021 р.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з централiзованого опалення  

та постачання гарячої води
м. Харків  «01» лютого 2017 р.

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі – Виконавець), в особі директора Берд-
нікова Валерія Олександровича, 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 Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за  
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізова-
ного опалення та постачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, 
видана Харківською обласною державною адміністрацією на виробництво та 
постачання теплової енергії), керуючись п. 7 ст. 26 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами на-
дання 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 норма-
тивно-правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-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. Ляпу- 
нова в м. Харкові (надалі – Споживачі) отримувати послуги з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєд-
нання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може 
запропонувати свої умови договору.

Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачевi вiдповiдної 

якостi послуги з централiзованого опалення, постачання гарячої води, а споживач 
зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами 
у строки i на умовах, що передбаченi договором.

Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть
2. Тарифи на послуги, встановлені рішенням виконавчого комітету Харків-

ської 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 енер-

гії 28,58 грн за 1 кв. м (з ПДВ).
Фактичне надання послуг та нарахування їх вартості за тарифами відповідно 

до п. 2 цього Договору розпочинається Виконавцем з 01 березня 2017 року.
3. У разі зміни тарифів Виконавець повідомляє Споживача про дату, з якої 

вводяться нові тарифи, та їх розмір у рахунках на сплату послуг та/або окремим 
письмовим повідомленням. Споживач здійснює розрахунки за спожиті послуги 
за новими тарифами з моменту їх введення. Зміна тарифів не є підставою для 
переукладення цього договору та не потребує внесення змін до нього.

4. Розмiр щомiсячної плати за послугу з централiзованого опалення (у разi 
вiдсутностi засобiв облiку) визначається згiдно з нормативами (нормами) спожи-
вання 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 
централiзованого 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 міся-

ця, 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) споживання не допускається, крiм випадкiв, пе-
редбачених договором на встановлення засобiв облiку.

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

11. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стягується пеня в розмiрi, 
встановленому чинним законодавством 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 нараховується з дати подання до-
кументів, що підтверджують право на пільгу.

14. У разі внесення споживачем плати за спожиті послуги у розмірі, що пере-
вищує 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 найбільшим строком виникнення, а за умови відсутності заборго-
ваності 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 згiдно iз законодавством 

та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку 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 нена-
дання послуг;

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

5) усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом уста-
новленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;

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

7) зменшення розмiру плати за послугу постачання гарячої води (за відсут-
ності приладів обліку) 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);

8) перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (тем-
пература гарячої води, температура повiтря у примiщеннях тощо) у поряд-
ку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим 

договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв 
надання послуг, вiдшкодовуються виконавцем у разi обґрунтованостi 
звернення споживача та споживачем – у разi необґрунтованостi такого  
звернення;

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

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

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-кому-
нальних 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 проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

14) укладення з виконавцем договору про замiну або ремонт технiчно не-
справних 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 санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання (за умови проведення 
розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартир-
них засобiв облiку води i теплової енергiї представникiв виконавця за наявностi в 
них вiдповiдного посвiдчення для:

лiквiдацiї аварiй – цiлодобово;
встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, про-

ведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань 
засобiв облiку води i теплової енергiї – згiдно з вимогами нормативно-правових 
актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-кому-
нальних 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 уста-
новленому законом та цим договором 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 виникли 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 несанкцiонованого втручання в ро-

боту засобiв облiку води i теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з прове-
дення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;

12) вiдшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних 
показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.

17. Виконавець має право:
1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення споживачем плати за наданi 

послуги пеню в розмiрi, встановленому законодавством i цим договором;
2) вносити за погодженням iз споживачем змiни в 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;
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4) вимагати вiд споживача своєчасного усунення виявлених несправ-
ностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або 
вiдшкодування вартостi 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 обладнання, його вста-
новлення 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 показань 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 установлених обсягах, належної 

якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його май-
ну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) iнформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, 
аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахун-
ках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх пiд’їздах 
багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих побли-
зу житлового будинку);

3) надавати споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк по-
слуг, 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 Правила (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 внутрiшньобудинкових систем 
багатоквартирного будинку iз складенням вiдповiдного акта;

6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три робочих днi до проведен-
ня планових робiт всерединi житлового примiщення час доступу до такого 
примiщення з наданням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;

7) повiдомляти споживача про плановану перерву в наданнi послуг через за-
соби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її на-
стання (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 знят-
тя протягом доби пломб iз запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);

9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонент-
ський облiк квартирних засобiв облiку;

10) утримувати внутрiшньобудинковi мережi у належному технiчному станi, 
здiйснювати їх технiчне обслуговування та ремонт;

11) iнформувати споживача протягом доби з дня виявлення недолiкiв у роботi 
внутрiшньобудинкових iнженерних 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 зупинення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а також про 
причини порушення якiсних показникiв надання послуг;

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

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

14) зменшувати розмiр плати за послуги (за умови проведення розрахункiв 
за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання) у разi тимчасо-
вої 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 проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

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

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених 
несправностей, пов’язаних з отриманням 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 не-
належного 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 
законодавством i цим договором;

20) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього договору.
Вiдповiдальнiсть сторiн

19. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-кому-

нальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги – шляхом сплати пенi;
3) втручання у роботу засобiв облiку води i теплової енергiї;
4) порушення зобов’язань, установлених законодавством 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 життю 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 
виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-
вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством;

3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором 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 квартирi споживача.
Порядок встановлення факту неналежного надання  

або ненадання послуг та розв’язання спорiв
22. У разi неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач 

повiдомляє про це виконавця 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 батьковi, точна адреса 
проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або 
ненаданої послуги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (усна 
або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналi 
реєстрацiї заявок споживачiв. Представник виконавця зобов’язаний повiдомити 
споживачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та 
по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.

23. Представник виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або 
ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це споживача та 
зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для ви-
знання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

24. Представник виконавця, якому не вiдомi причини неналежного на-
дання 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 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 кiлькiсних та/або якiсних 
показникiв надання послуг споживач i виконавець визначають час i дату повтор-
ної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого 
органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також пред-
ставник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки 
складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується 
споживачем (його представником), представником виконавця, представниками 
уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядуван-
ня, а також представником об’єднання споживачiв.

26. За результатами перевiрки складається акт-претензiя про неналежне на-
дання або ненадання послуг (далi – акт-претензiя), який пiдписується спожива-
чем 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 установлений договором 
строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необ-
ґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, 
якщо його пiдписали не менш як два споживачi.

28. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами виконавця у 
журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець 
зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв 
споживача про її задоволення або про вiдмову в задоволеннi з обґрунтуванням 
причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку вико-
навцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти не-
належного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй 
споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання 
спору шляхом 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, при-
родного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної по-
слуги згiдно з умовами Договору.

Строк дiї договору
30. Цей Договiр є договором приєднання, що укладається з урахуванням ви-

мог 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 Спо-
живачем заяви-приєднання до умов договору та/або безпосереднє підписання 
даного Договору, та/або сплачений Споживачем 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-комунальні послуги».

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

вання послугами виконавця;
переходу права власностi (користування) на квартиру/приміщення до iншої 

особи;
невиконання умов договору сторонами договору.

Іншi умови
32. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку його персональних да-

них згідно з чинним законодавством. Споживач надає згоду на надання інформа-
ції, що не містить персональних даних, але стосується кількісних та/або вартіс-
них 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 надзви-
чайних 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 дотриман-

ням правил надання послуг з централізованого опалення, централізованого по-
стачання гарячої води:

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального госпо-
дарства: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України, адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, 9, тел.: (044) 2840553, 2786308.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики 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 розвитку інф-
раструктури 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 міської ради, 
адреса: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 12, тел. 7312477, служба 15-62.

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг, у Харківській 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 Антимонопольного комі-
тету України, адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 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.

 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 Берд-
нікова 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 Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за  
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізовано-
го 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 надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового дого-
вору 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-комунальних послуг, пропонує фізичним особам – влас-
никам 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 шля-
хом приєднання до Договору приєднання про надання послуг з централізованого 
опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. (надалі – «Договір приєднан-
ня»), укласти цю додаткову угоду до діючого Договору приєднання про наступне: 

1. Виконавець пропонує фізичним особам – власникам квартир у багатоквар-
тирному житловому будинку № 49 по вул. Мінська в м. Харків отримувати послу-
ги з централізованого опалення та постачання гарячої води шляхом приєднання 
до діючого Договору 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 Догово-
ру приєднання. 

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання, 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 Ви-
конавцем 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 в Харківській міській газеті «Харьков-
ские Известия» на стор. 10, враховуючи зміни щодо вартості тарифу, залишають-
ся діючими і не змінюються. 

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєднання з моменту всту-
пу 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 централізованого опалення і постачання гарячої води, які надаються 
приватною фірмою «А-ТЕТ». 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ

ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.
м. Харків  «01» жовтня 2020 року

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі – Виконавець), в особі директора Берд-
нікова 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 Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за  
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізо-
ваного 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-кому-
нальні послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами надання послуг 
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідве-
дення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, по-
стачання 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 житлово-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. Мінська, № 158, корпус 1, 2 по вул. Ак. Павлова в м. Харкові (надалі –  
Споживачі), які отримують послуги з централізованого опалення та постачання 
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 особам – власникам квартир у багато-
квартирному житловому будинку № 158, корпус 1, 2 по вул. Ак. Павлова в  
м. Харків отримувати послуги з централізованого опалення та постачання га-
рячої води шляхом приєднання до чинного Договору приєднання про надання 
послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води від 01 лютого  
2017 р., які надаються Приватною фірмою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди спо-
живача про приєднання до Договору приєднання визначається у порядку, який 
передбачено умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання, 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 Ви-
конавцем у засобах масової інформації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовилися, що всі інші умови даного Договору приєднання, який 
було опубліковано 02 лютого 2017 року в Харківській міській газеті «Харьков-
ские Известия» на cтор. 10, враховуючи зміни щодо нової вартості тарифу, за-
лишаються чинними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєднання з моменту всту-
пу 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. Куль-
тури, 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 опалення 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» лютого 2021 року 
Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі – Виконавець), в особі директора Берд-

нікова 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 Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за  
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з централізовано-
го опалення та постачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, вида-
на Харківською обласною державною адміністрацією на виробництво та поста-
чання теплової енергії), керуючись Законом України «Про житлово-комунальні 
послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами надання послуг з цен-
тралізованого 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 ак-
тами, що регулюють порядок надання житлово-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. Мінська, № 158, корпус 1, 2 по вул. Ак. Павлова, № 46 по вул. Новгородська в 
м. Харкові (надалі – Споживачі), які отримують послуги з централізованого опа-
лення та постачання 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 
діючого Договору приєднання про наступне: 

1. Виконавець пропонує фізичним особам – власникам квартир у багато-
квартирному житловому будинку № 46 по вул. Новгородська в м. Харків отри-
мувати послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води шляхом  
приєднання до чинного Договору приєднання про надання послуг з централізо-
ваного опалення 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 чин-
ного Договору приєднання. 

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання, який 
укладено з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу 
України на невизначений строк шляхом приєднання споживача до умов Договору 
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приєднання, та набуває чинності протягом 30 днів з моменту її розміщення Ви-
конавцем 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 Харківській міській газеті «Харьков-
ские Известия» на стор. 10, враховуючи зміни щодо нової вартості тарифу, за-
лишаються чинними і не змінюються. 

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєднання з моменту всту-
пу 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. Куль-
тури, 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 опалення 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 № 4 до договору приєднання
 про надання послуг з централiзованого опалення 

та постачання гарячої води від 01.02.2017 р.
м. Харків   «09» вересня 2021 року

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі – Виконавець), в особі директора 
Берднікова Валерія Олександровича, що діє на підставі Статуту, затвердже-
ного рішенням загальних зборів Споживчого товариства «Житлово-буді-
вельний кооператив «Авантаж» № 19-04/2019 від 19.04.2019 р. та зареєстро-
ваного в Єдиному державному 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 державною  
адміністрацією на виробництво 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 догово-
ру 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-комунальних послуг, 
пропонує фізичним особам – власникам квартир у житлових будинках  
№ 158, корпус 1, 2 по вул. Академіка Павлова, № 46 по вул. Новгородська 
в м. Харкові (надалі – Споживачі), які отримують послуги з централізова-
ного опалення та постачання гарячої води шляхом приєднання до Договору  
приєднання про надання послуг з централізованого опалення та постачан-
ня гарячої води від 01.02.2017 р. (надалі – «Договір приєднання»), укласти 
дану додаткову угоду до діючого Договору приєднання про наступне:

1. З метою організації виробництва та постачання теплової енергії для забез-
печення роботи автономних котелень у вищезазначених житлових будинках та 
постачання гарячої води і опалення у даних житлових будинках в опалювальний 
період 2021–2022 рр., а також враховуючи відсутність діючого тарифу та необхід-
ність підготовки і погодження тарифу (у відповідності до вимог діючого законо-
давства) на виробництво і постачання теплової енергії у житлових будинках, що 
може зайняти деякий проміжок часу, та з метою недопущення залишення жит-
лових будинків без теплової енергії для постачання гарячої води та опалення в 
опалювальний сезон 2021–2022 рр., Виконавець пропонує Споживачам за даним 
Договором приєднання отримувати послуги з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води на наступних умовах:

1.1. Виконавець буде виробляти та постачати теплову енергію для забезпе-
чення роботи автономних котелень житлових будинків для опалення квартир і 
місць загального користування у даних житлових будинках та постачання гарячої 
води, на умовах виключно компенсації своїх витрат (без отримання прибутку) 
на закупівлю природного газу, у тому числі його розподіл та транспортування, 
спожитого при виробництві та постачанні теплової енергії у відповідні житлові 
будинки.  

1.2. В свою чергу, Споживач зобов’язується своєчасно компенсувати витрати 
Виконавця на закупівлю природного газу, у тому числі витрати, пов’язані з розпо-
ділом та транспортуванням природного газу, у наступному порядку:

Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць. 
Оплата з відшкодування витрат за спожиті послуги вноситься Споживачем не 

пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, здійснюється у готівковій 
чи безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, зазначений у квитанціях 
та Договорі приєднання. 

1.3. Щомісячний платіж, що підлягає сплаті Споживачем, складається із вар-
тості спожитого природного газу, у тому числі витрат на його транспортування та 
розподіл, що був використаний для виробництва та постачання теплової енергії 
для надання Виконавцем послуг Споживачу з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води.

1.4. При здійсненні розрахунку витрат, які підлягають відшкодуванню за да-
ною додатковою угодою, враховується:

– загальний обсяг спожитого газу за розрахунковий місяць, який було витра-
чено на підігрів теплоносія для опалення та підігріву гарячої води, відповідно 
до показань приладу обліку газу на будинок, який встановлено у відповідному 
житловому будинку;

– загальний обсяг виробленої теплової енергії у відповідному житловому бу-
динку, згідно даних приладів обліку тепла;

– розрахункова температура підігрітої води – не нижче 50°С;
– обсяг теплової енергії для підігріву 1 куб. м води складає за нормою 0,05 Гкал.  
1.5. Факт отримання згоди Споживача про приєднання до Договору приєд-

нання на викладених у даній Додатковій угоді умовах визначається у порядку, 
який передбачено умовами діючого Договору приєднання.  

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання, який 
укладено з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу 
України на невизначений строк шляхом приєднання споживача до умов Дого-
вору приєднання, та набуває чинності протягом 30 днів з моменту її розміщення 
Виконавцем у засобах масової інформації і діє до моменту встановлення та вве-
дення в дію тарифу на відповідний опалювальний період (рік) на виробництво 
і постачання теплової енергії у вищезазначені житлові будинки (для кожного 
багатоквартирного будинку окремо), а в частині виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором приєднання – до повного їх виконання.

З моменту встановлення та введення в дію тарифу на відповідний опалюваль-
ний період (рік) на виробництво і постачання теплової енергії у вищезазначені 
житлові будинки (для кожного багатоквартирного будинку окремо) Споживач 
отримує послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води і здій-
снює їх оплату, на умовах, які викладені у Договорі приєднання, відповідно до 
встановленого та введеного в дію тарифу.

3. Сторони домовились, що всі інші умови даного Договору приєднання, який 
було опубліковано 02 лютого 2017 року у Харківській міській газеті «Харьков-
ские Известия» на стор. 10, залишаються діючими і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєднання з моменту 
набрання чинності таких змін поширюються на всіх осіб, які приєдналися до 
Договору приєднання, в тому числі які приєдналися до нього раніше набрання 
чинності таких змін. 

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, м. Харків, вул. Куль-
тури, 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 опалення та 

постачання гарячої води від 01.02.2017 р., додаткова угода від 09.09.2019 р., до-
даткова угода № 2 від 01.10.2020 р., додаткова угода № 3 від 18.02.2021 р.

Рибний день четвер – що приготувати
Хек, запечений по-грецькому

Хек, запечений по-грецькому, тобто приготовлений у духовці за 
цим оригінальним рецептом, виходить напрочуд соковитим і аро-
матним. Крім того, кількість продуктів, необхідних для приготу-
вання, є мінімальною. Рибка готується дуже просто і швидко, а в 
результаті виходить ніжна страва з неповторним смаком.

Знадобляться: філе хека – 500‒600 г, олія (оливкова, бажано –  
грецька) – за потребою, морква (середня) – 1 шт., цибуля ріпчас-
та - 1 шт., майонез – за потребою, зелень петрушки чи кропу –  
за смаком, сіль, перець – за смаком, приправи – за бажанням.

Очищену моркву натерти на грубій тертці. Подрібнити ретельно ви-
миту зелень, очищену цибулю нарізати півкільцями. Промити рибу, дати 
стекти зайвому соку, нарізати на невеликі шматочки. На змащену фор-
му, лист або сковороду укласти шматочки хека, посипати приправами, 
перцем, сіллю до смаку. Щоб вийшла справжня грецька страва, полити 
зверху рибу оливковою грецькою олією (якщо в наявності тільки соняш-
никова, це буде український варіант грецької страви). Акуратно розкласти 
поверх хека цибулю, посипати тертою морквою та подрібненою зеленню. 
Зверху залити майонезом – його має бути стільки, щоб вистачило аку-
ратно розподілити на всій поверхні. Поставити форму з рибою в нагрі-
ту до 180 °С духовку. Приблизно через півгодини утворюється апетитна 
золотиста скоринка, яка сигналізує, що хек, запечений по-грецькому, вже 
готовий. Форму з рибою не виймати з духовки, нехай вона там охолоне. 
Потім нарізати на порційні шматочки та подавати з гарніром.

Картопляні зрази з рибою і вареним яйцем
Такі приготовані по-

домашньому зрази – це смач-
но й дуже апетитно. Вони ви-
ходять напрочуд ніжними, з 
приємним рибним смаком і 
рум’яною скоринкою.

Знадобляться: для «тіста»: 
картопля – 600 г, яйця – 1 шт., 
петрушка зелена – 4 гілочки, 
цибуля зелена – 4 пера, сіль – за 
смаком, перець чорний мелений – 
за смаком; для начинки: минтай 
(філе) – 250 г, молоко – 200 мл, 
яйця – 1 шт., цибуля ріпчаста –  
1 шт., сіль – за смаком, перець 
чорний мелений – за смаком, олія –  

1 ст. л.; для смаження: сухарі 
панірувальні – 4 ст. л., олія –  
2 ст. л.

Філе минтая розморозити, 
якщо є така потреба, очистити від 
кісток і шкіри, обсушити. Очище-
ну картоплю нарізати середніми 
шматочками, залити в каструлі 
водою, поставити на вогонь і від-
варити до м’якості. Після цього 
злити воду, картоплю розім’яти в 
пюре. Петрушку та зелену цибулю 
промити й обсушити. Зелень дріб-
но нарізати. У картопляне пюре 
додати зелень і яйце, всипати сіль 
та мелений перець за смаком, усе 

ретельно перемішати. У невели-
ку каструлю чи сковороду влити 
молоко, покласти філе минтая, 
довести рідину до кипіння, після 
чого вогонь зменшити до рівня 
слабшого, ніж середній, і варити 
рибу ще 10 хвилин. Поки вона 
готується, очистити зварене яйце. 
Очищену цибулю нарізати дрібни-
ми кубиками. Сковороду розігрі-
ти, влити половину передбаченої 
для смаження олії. Викласти в ско-
вороду цибулю й обсмажувати 3‒ 
4 хвилини, до золотавого кольору. 
У чашу блендера перекласти рибу, 
смажену цибулю, яйце (розрізавши  

на кілька частин) й подрібнити 
все на середніх оборотах. В отри-
ману рибно-яєчну масу всипати 
сіль і перець за смаком, переміша-
ти – начинка готова. Взяти трохи 
картопляного пюре, сформувати з 
нього на долоні плоске кружаль-
це, у центр якого викласти 1 ст. л. 
начинки. Сформувати з кружаль-
ця зразу, щоб начинка була всере-
дині, обкачати її в панірувальних 
сухарях. Таким же чином сформу-
вати інші зрази. Сковороду розі-
гріти, влити решту олії. Викласти 
зрази в сковороду і смажити по 
7‒8 хвилин з кожного боку до го-
товності. Подавати до столу зрази 
можна гарячими та холодними – зі  

сметаною, томатним або іншим 
соу сом, свіжими овочами, зеленню  
тощо.

Суп з рибними фрикадельками для діточок
Від такого супчика не від-

мовиться жодна дитина, та й 
дорослим він теж сподобаєть-
ся, адже смак ця перша страва 
має неперевершений. Для риб-
них фрикадельок – смачних 
і ніжних – можна брати різну 
рибу, у нас це філе хека. 

Знадобляться: вода – 2 л, 
картопля (середнього розміру) – 
3 шт., цибуля ріпчаста – 1 шт., 
морква – 1 шт., лавровий листок –  
1 шт., перець чорний горошком –  
2 горошини, сіль – за смаком, 
вершкове масло – 1 ст. л., зе-
лень кропу або петрушки – за 
смаком; для фрикадельок: філе 
хека (минтая, тріски тощо) –  
1 шт., цибуля ріпчаста – 1 шт.,  
яйця – 1 шт., манна крупа – 2 ст. л.,  
сіль, чорний мелений перець –  
за смаком.

Почати слід з приготування 
фаршу для фрикадельок. У чашу 
блендера покласти рибне філе 

і порізану цибулину, перемоло-
ти разом у фарш. Перекласти в 
миску, додати яйце, манну крупу, 
сіль, перець за смаком (оскільки 
супчик вариться для дітей, з пер-
цем краще не переборщувати). 
Добре перемішати й залишити, 
щоб набрякла манка, вона за-
бере вологу, і фрикадельки не 
розвалюватимуться, при цьому 
будуть дуже м’якими й ніжними. 
Моркву та картоплю нарізати 
дрібними кубиками. На газ по-
ставити каструлю з водою, коли 
вона закипить, додати порізані 
овочі, цілу цибулину, притишити 
вогонь і варити все разом, не на-
криваючи кришкою, 30 хвилин. 
У цей час сформувати з фаршу 
фрикадельки – орієнтовно їх 
вийде 15. Коли картопля в супі 
стане м’якою, посолити його, по-
передньо витягнувши цибулину, 
додати лавровий листок і перець 
горошком. Акуратно перекласти 

в каструлю підготовлені фрика-
дельки й варити все разом ще 
5 хвилин. Тим часом дрібно на-
різати зелень. Коли фрикадель-
ки спливуть, додати вершкове 
масло, зелень і дати покипіти 
ще кілька хвилин, після чого 
зняти з вогню. Готовий суп на-
крити кришкою і дати йому  
настоятися.

Що риба корисна для здоров’я, відомо всім. А ще правильно приготовлена риба дуже смачна, і страви з неї при-
красять будь-який стіл. Тож «рибний день» (зазвичай четвер), який колись запроваджували в їдальнях, був цілком 
доречним. Але хто нам заважає приготувати щось смачненьке з риби для своїх домашніх, щоб і меню урізноманіт-
нити, і корисними речовинами збагатити організми близьких? А за основу візьмемо страви з минтая та хека – риб, 
що в меню закладів харчування колись були найпоширенішими, а зараз залишаються серед більш-менш «бюджет-
них» з точки зору сімейного кошторису.
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Дарина Козуб, кореспондентка 

Закінчення. Початок на с. 9

СмАчно з «СК»
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