
Пам’ятка новоселу житлового комплексу /Чайка\ 

Шановний інвесторе квартири, вітаємо Вас із заселенням в новий будинок та 

просимо дотримуватися наступного порядку заселення: 

 

1. Оглянути свою квартиру разом з представниками підрядної організації (представники 

будуть знаходитися в будинку № 30 секція В  на 1-му поверсі, у нежитлових 

приміщеннях ). 

2. Після огляду квартири підписати з представниками підрядної організації Акт огляду 

квартири (представники знаходяться на першому поверсі, у нежитловому 

приміщенні будинку № 30 секція В). 

3. Укласти з представниками управляючої компанії «УК "ЗАРАЗ-1" Договір "Про надання 

послуги з управління багатоквартирним будинком " з усіма додатками до нього (за 

адресою: вул. Лобановського Валерія, будинок 23, каб.4). 

Для укладання договорів при собі необхідно мати оригінали перелічених нижче 

документів та по 2 примірники їх копій, а саме: 

 паспорта власника  (стор. 1, 2-3, останнє місце реєстрації); 

 ідентифікаційного коду власника; 

 Договору купівлі-продажу майнових прав; 

 Договору купівлі-продажу деривативу. 

 

4. Укласти з представниками охоронної компанії "НАО СІСТЕМ" Договір "Про надання 

послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони території, що 

входить до складу комплексної забудови ЖК «Чайка»" (за адресою: вул. Лобановського 

Валерія, будинок 23, каб.4). 
 

5. Укласти договір на водопостачання з представниками ТОВ "Житлоіндбудсервіс" та 

опломбувати лічильники холодної та гарячої води (за адресою: вул. Лобановського 

Валерія, будинок 21, корп. 5).(з собою мати паспорт власника сторінки 1, 2-3, останнє 

місце реєстрації); копію договору купівлі-продажу майнових прав, копію договору 

купівлі-продажу деривативу) 

6. Оформити у представників охоронної компанії "НАО СІСТЕМ" перепустку в житловий 

комплекс "Чайка" (за адресою: вул. Лобановського Валерія, будинок 23, у 

диспетчера). 

                                  Для оформлення перепустки необхідно мати: 

 фото 3х4 осіб, на чиє ім’я буде оформлятись перепустка; 

 копію паспортів осіб, на чиє ім’я буде оформлятись перепустка  (стор. 1, 2-3, 

останнє місце реєстрації). 

7. У випадку необхідності встановлення супутникових антен та систем кондиціювання в 

обов’язковому порядку погодити таке встановлення з управляючою компанією «УК 

"ЗАРАЗ-1" (за адресою: вул. Лобановського Валерія, будинок 23, каб. 4). 

8. З питань, пов’язаних з переплануванням квартири, звертатися в управляючу компанію 

«УК"ЗАРАЗ -1" для отримання відповідного дозволу (за адресою: вул. Лобановського 

Валерія, будинок 23, каб. 4).  

9. В  обов'язковому порядку погодити з управляючою компанією «УК"ЗАРАЗ -1" проект 

прокладки внутрішньоквартирних систем життезабезпечення (тепло, 

вода,електроенергія) та підписати акт на приховані роботи з опалення та 

електрозабезпечення приміщень. Такі міри передбачені задля уникнення аварійних 

ситуацій , які можуть виникнути.  

10. Передати облікові прилади  на облік до виконавців комунальних послуг.  

 



11. Ознайомитися із загальною «Інструкцією з безпечної експлуатації багатоповерхових 

багатоквартирних житлових будинків" (інформація міститься на офіційному сайті 

управляючої компанії "ЗАРАЗ-1" за адресою: http://zaraz.kiev.ua/?id=11, або у приміщенні 

відділу продажу).  

12. Уточнити наявності/відсутності додаткових квадратних метрів після обмірів у відділі 

продажу (у разі наявності додаткових квадратних метрів отримати реквізити для 

оплати у відділі продажу та погасити заборгованість).  

13.  Підписати Акт приймання-передачі Квартири, необхідний для оформлення права 

власності на квартиру.  

14. Отримати у представника підрядної організації компанії Забудовника ключі від квартири 

та поштової скриньки (за адресою: вул. Лобановського Валерія, будинок № 30 секції В  

на 1-му поверсі, нежитлові приміщення). 

 

 

 

Графік роботи з прийому новоселів: 

  23.12.2021р. – 10.00-17.00           

24.12.2021р. – 10.00-17.00 

28.12.2021р. – 10.00-17.00 
 

 

Телефон для довідок – (044) 593-44-44 

 

 

 

 

http://zaraz.kiev.ua/?id=11

