
ПАМ’ЯТКА 
про порядок оформлення документів та отримання ключів 

по вул. Щастя, 7

Перелік необхідних  документів:
Для отримання ключів та підписання договорів з 

обслуговуючими службами, при собі необхідно мати такі 
документи:
➢ Витяг з Держреєстру на нерухоме майно;
➢ Договір купівлі-продажу квартири або попередній договір;
➢ Технічний паспорт на квартиру;
➢ Паспорт;
➢ ІПН (Ідентифікаційний код);
➢ Квитанції про сплату за: охорону, вивіз будівельного сміття,  

авансовий платіж за послуги з управління будинком та 
авансовий платіж на компенсацію за використану 
електроенергію.

!! Примітка: якщо власниками нерухомого майна є декілька осіб
необхідно - надати перелічені документи на кожного з них.

Оформлення документів та отримання ключів від Вашої
квартири здійснюється наступним чином : 

1. Вам необхідно звернутись до Служби охорони та безпеки
«Savoya Group», 
що знаходиться за адресою: вул. Европейська 2В (цокольне
приміщення), де Ви:
➢ отримуєте  постійні електронні ключі для доступу на 

територію ЖК;
➢ укладаєте договір про надання послуг з охорони;
➢ здійснюєте одноразовий платіж послуг з охорони за три 

місяці у наступному розмірі: 
1) 600 грн. (200 грн. на місяць) за кожну квартиру/нежитлове 
приміщення, якщо за співвласником не закріплено жодного 
транспортного засобу в базі даних співвласників;
2) 750 грн. (250 грн. на місяць) за один транспортний засіб 
закріплений за квартирою / нежитловим приміщенням;
3) 1200 грн. (400 грн. на місяць) за два транспортних засоби 
закріплених за квартирою / нежитловим приміщенням;
4) 3000 грн. (1000 грн. на місяць) за три транспортних засоби 
закріплених за квартирою / нежитловим приміщенням (за кожен 
додатковий автомобіль + 1000 грн.);
!! ВАЖЛИВО !! : Для запобігання  непорозумінь та черги, просимо 
сплатити через  мобільний додаток Приват 24 за реквізитами: 

UA243052990000026008010123002, ФОП Пенюшкевич Ю.Г., 
ІПН 2517013236, призначення платежу: «За послуги охорони, 
адреса, П.І.Б.»
➢ маєте змогу замовити послуги з пультової охорони квартири 

(маєте можливість захистити власне житло, підключившись 
до пультової охорони ТОВ «Savoya group»).

Номера телефонів охорони: 
068 746 35 59 (інформація з питань охорони); 
068 289 09 09 (черговий, пост охорони).

2. Після охорони необхідно пройти до управляючої компанії
Европейська Сервісна Служба (далі - ЕСС), яка знаходиться за 
адресою: вул. Жулянська, 2-Г (цокольне приміщення), для 
оформлення всіх необхідних документів:
• Отримання копії договору про надання послуг з управління
багатоквартирним будинком;
• Укладення договору про надання послуг з постачання холодної
води та водовідведення;
• Укладення договору на компенсацію витрат за використану
електроенергію;
• Сплата за вивіз будівельного сміття, яку необхідно здійснити
безготівково на рахунок ТОВ «Европейська сервісна служба» 
через Приват24 або термінали Приватбанку. Для економії
Вашого часу пропонуємо здійснити оплату на наступний рахунок
UA773052990000026000010107770 та принести квитанцію разом 
з іншими вищевказаними документами. При оплаті потрібно
ввести особовий рахунок – 707ХХХ, де ХХХ номер квартири
(наприклад кв. 5 – 707005, кв. 27 – 707027, кв. 103 - 707103)
❑ квартири до 50 м2 – 1550 грн. з ПДВ,
❑ квартири від 50 м2 – 2100 грн. з ПДВ;

• Сплата авансового платежу за послуги з управління будинку за 
2 (два) місяці згідно квитанції, яку необхідно здійснити
безготівково на рахунок ТОВ «Европейська сервісна служба» 
через Приват24 або термінали Приватбанку. Для економії
Вашого часу пропонуємо здійснити оплату на наступний рахунок
UA773052990000026000010107770 та принести квитанцію разом 
з іншими вищевказаними документами. При оплаті потрібно
ввести особовий рахунок – 707ХХХ, де ХХХ номер квартири
(наприклад кв. 5 – 707005, кв. 27 – 707027, кв. 103 - 707103);
• Оформлення Акту прийому-передачі квартири/нежитлового
приміщення у власність/користування, отримання «Пам'ятки
мешканця щодо рекомендацій на проведення ремонту та 
проживання у нових будинках», отримання «Правил проживання
та внутрішній розпорядок у житловому комплексі «Евромісто»;
• Подання заяви на початок ремонтних робіт.
• Отримання ключів:

Видача ключів буде здійснюватися з 01.07.2022 р. (посекційно), 
за наступним графіком:
✓ Пн. - Пт.  з 9:00 – 16:00 год.;
✓ Обідня перерва з 13:00 – 14:00 год.;
✓ Вихідні  сб-нд. 

!! ВАЖЛИВО !! : 
Орієнтовний час оформлення одного власника – від 30 хв., а тому 
необхідно приходити до ЕСС не пізніше ніж за 45 хвилин до 
закінчення робочого часу ! 

Номер телефону диспетчера 067 214 52 90 – цілодобово.

3. Компенсація витрат за використану електроенергію
Враховуючи те, що власнику КТП необхідно здійснити

Постачальнику електроенергії авансовий платіж для 
забезпечення електроживлення будинку, а також те, що під
час проведення ремонтних робіт співвласники почнуть
використовувати електроенергію, необхідно сплатити
власнику КТП авансовий платіж у розмірі 1000 грн., як 
компенсацію за електроенергію. 

Для економії Вашого часу пропонуємо, до приїзду для 
отримання ключів та документів, здійснити оплату на 
наступний рахунок UA723204780000026200130112347
в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, призначення платежу: 
«Компенсація витрат за використану електроенергію –
авансовий платіж за липень - серпень 2022 р., ОР 707ХХХ*, 
вул. Щастя, 7 кв.   » (*де ХХХ номер квартири, наприклад кв. 5 
– 707005, кв. 27 – 707027, кв. 103 - 707103), та принести 
квитанцію на оформлення документів.

4. Після ЕСС необхідно пройти до квартири, щоб прийняти її
технічний стан. 

Якщо у квартирі виявлені пошкодження або
недокомплектація, то поверніться до Европейська Сервісна
Служба  і напишіть заяву на усунення недоліків, яка 
передається в роботу уповноваженій особі з будівництва.

5. Правила проведення ремонтних робіт.
- з 01.07.2022 р. – отримання ключів (посекційно)
- з 01.07.2022 р. – початок проведення ремонтних робіт

Проводити гучні ремонтні роботи дозволяється цілодобово
на протязі 2 (двох) місяців з моменту початку видачі ключів, а 
потім за наступним графіком: з 9:00 год. до 20.00 год. з 
обов’язковою перервою з 13:00 год. по 14:00 год.

Після того як будинок буде заселений більш ніж на 30%, 
проводити ремонтні роботи необхідно відповідно до Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», а саме: у робочі дні - з 08:00 год. до 
21:00 год.; у святкові та неробочі дні - заборонено проводити
ЦІЛОДОБОВО! 

Звертаємо Вашу увагу на те, що на прибудинковій території
будинку будуть проводитись роботи з благоустрою. Просимо 
віднестись з розумінням. 

6. По питанням підключення газу, оформлення договору на 
газ - необхідно звертатися до фахівця за тел. 067 950-12-94,
066 182-03-36, Володимир.

7. Інтернет-провайдери:
- GoldenNet 0443344540, 0973544545, 0933544545;
- Евролан 0443378822, 0973078822, 0633078822, 0953078822.


