
Д О Г О В І Р №   _____     

про надання інформації  
 

м. Київ        __ _________ 201__  р. 
 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі – Сторона 1)  в особі ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________, що діє на підставі довіреності ________________ 

від ______________________, з одного боку та __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   
                                                                          житлово-експлуатаційна організація/управитель 

(надалі – Сторона 2) в особі_________________________________________________________,    
                                         директора/головного інженера/голови правління/члена ініціативної групи 

що діє на підставі _________________________  з другого боку, що надалі разом іменуються 

«Сторони», а кожна окремо «Сторона», 

уклали цей Договір про наведене нижче: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторона 1 надає можливість, а Сторона 2 приймає на себе зобов’язання щомісячно надавати 

інформацію шляхом передачі показань вузлів розподільного обліку (квартирних засобів 

обліку теплової енергії та гарячої води, надалі – Засобів обліку) через «Особистий       кабінет 

з гарячої води та опалення» Сторони 2 на сайті   

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для споживачів (надалі – Інформація). 

1.2. Надання та отримання Інформації здійснюється шляхом виконання Сторонами  наступних 

дій: 

 щомісячний збір даних Стороною 2 щодо показань квартирних Засобів обліку у житловому  

будинку за адресою: м. Київ, ______________________ (надалі – Будинок); 

 щомісячне внесення Стороною 2 зібраних (у т. ч. наданих мешканцями) показань 

квартирних Засобів обліку через «Особистий кабінет з гарячої води та опалення» на сайті  

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для клієнтів (https://kte.kmda.gov.ua) з 25 до 30 числа кожного 

розрахункового періоду (місяця); 

 направлення Стороною 1 ідентифікаційних даних та довідкової інформації, які забезпечать 

можливість віддаленого доступу до облікової бази (електронного сервісу) представникам 

Сторони 2; 

 зміни ідентифікаційних даних та/або припинення доступу Стороною 1 до електронного 

сервісу на вимогу Сторони 2 (зміна представників тощо).  

1.3. Сторона 2 зобов’язується надати передбачену цим Договором Інформацію таким чином, щоб 

це не призвело до порушення прав та законних інтересів Сторони 1 і власників квартир у 

Будинку, та – вимог чинного законодавства України. 

1.4. Інформація вноситься лише по тим квартирам, власники яких надали на це письмову згоду 

(Додаток 1). 
 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Надання Інформації здійснюється на безоплатній основі. 
 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене 

умовами цього Договору. 

3.2. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом 

взаємних переговорів та консультацій. 

3.3. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

3.4.  Сторона 2 відповідно до норм Законом України «Про захист персональних даних»  несе 

відповідальність за розповсюдження інформації та персональних даних, до яких у процесі 

обміну інформацією вона отримує доступ в «Особистому кабінеті з гарячої води та 

опалення» на сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для клієнтів. 

3.5. Сторона 1 несе відповідальність за коректність (правильність) опрацювання переданих 

Стороною 2 показань Засобів обліку в програмному комплексі (здійснення нарахувань згідно 



переданих показань), а Сторона 2 несе відповідальність за коректність та достовірність 

переданих показань засобів обліку. 

3.6.  Відповідальність за коректність (правильність) та своєчасність внесення показників приладів 

обліку перед власниками (співвласниками) квартир багатоквартирного житлового будинку 

несе Сторона 2.  
 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1.   Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з____  ___  _____року та діє              

до ___ ____ _______ року. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до 

закінчення строку його дії однією зі сторін не буде письмово заявлено про його розірвання 

або необхідність перегляду. 

4.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення 

його умов, що мало місце під час дії цього Договору. 
 

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному із Сторін. 

5.2. Протягом дії цього Договору та після його припинення з будь-яких причин, жодна Сторона 

не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати третім 

особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б 

надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній із Сторін у зв’язку з 

виконанням зобов’язань за цим Договором. 

5.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється 

додатковою угодою до цього Договору і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 

письмовій формі та підписані Сторонами. 

5.4. Сторона 2, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», дає згоду (дозвіл) 

на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх 

персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством. 

5.5. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене в односторонньому порядку 

Стороною шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 10 календарних 

днів до дати розірвання.  

5.6. Відповідальні представники Сторін: 

Від Сторони 1 ___________________________________ (П.І.Б, контактний телефон, факс). 

Від Сторони 2 ________________ __________________(П.І.Б, контактний телефон, факс). 

5.7.  Невід’ємним додатком до цього Договору є Згода власників квартир. 
 

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

СТОРОНА 1 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

Місцезнаходження : 01001, м. Київ, 

вул. Велика Житомирська, 15-А 

Фактична адреса: 

01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5 

код за ЄДРПОУ 40538421 

ІПН 405384226599 

Банківські реквізити: п/р 26005000000633 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у м. Києві 

МФО 305749 
тел. (044) 207-60-60, (044) 279-29-21 

електронна адреса: mekte@ukr.net 
 

 

_____________________________________  

СТОРОНА 2 

 

________________________________________ 

Місцезнаходження : ______________________ 

________________________________________ 

Банківські реквізити: _____________________ 

________________________________________ 

МФО ___________________________________ 

код за ЄДРПОУ __________________________ 

ІПН ____________________________________ 

e-mail:___________________ 

 тел.. ___________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________   

 



Додаток 1 до Договору про надання 

інформації від ______№__________ 

ЗГОДА 

власників (співвласників) квартир багатоквартирного житлового будинку № _____ по  

вул. ______________________________ у м. Києві на щомісячне внесення показників приладів обліку теплової енергії 

та гарячої води до «Особистого кабінету з гарячої води та опалення» балансоутримувачем/обслуговуючою 

організацією _______________________________________________ на сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для 

проведення розрахунків за послуги з централізованого постачання опалення та гарячої води. 

Підписуючи цю Згоду, власники квартир підтверджують те, що вони ознайомленні із тим, що у разі 

невнесення показників приладів обліку балансоутримувачем/обслуговуючою організацією або самим споживачем 

нарахування будуть  проводитись згідно ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», а саме: 

ненадання показників протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної 

комунальної послуги за попередні 12 місяців (для послуг з теплопостачання - за середнім споживанням попереднього 

опалювального періоду). 
 

№ 

п/п 

№ квартири Прізвище, ім'я, по батькові власника (співвласника) 

квартири 

Підпис власника 

(співвласника) квартири  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


