
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ОСОБИСТИМ КАБІНЕТОМ 

РЕЄСТРАЦІЯ 

 

 

1. Введіть своє ім’я. 

2. Прізвище. (Особа, яка реєструється в 

особистому кабінеті) 

3.Адреса вашої електронної пошти для 
підтвердження реєстрації. 

4.Пароль. (Пароль повинен складатись 
мінімум з 8-ми символів, однієї великої та 
однієї малої літери) 

5. Повторіть свій пароль. 

6. № особового рахунку. (Необхідно ввести у 
форматі ХХХ_000, ХХХ – скорочена назва 
будинку,000 – номер кв.) 

Скорочена назва ХХХ Адреса 

БС11 буд. № 11, вул. Бестужева 
Ш36 буд № 36, пров. Шевченківський 

Ш32 буд № 32, пров. Шевченківський 

Ш30 буд № 30, пров. Шевченківський 
Ч3в буд № 3, корпус В, вул. Чернівецька 

Ч5 буд № 5, вул. Чернівецька 

Ш30а буд № 30, корпус А, пров. Шевченківський 
Ч5в буд № 5, корпус В, вул. Чернівецька 

БС11б буд № 11, корпус Б, вул. Бестужева 

БС11в буд № 11, корпус В, вул. Бестужева 
Ц54 буд № 54, вул. Цілиноградська 

Ш38 буд. № 38, пров. Шевченківський 

Ш40 буд. № 40, пров.  Шевченківський 
ВГП1 вул. Весела 

ВГП2 вул. Весела 2 

7. Прізвище власника квартири на українській 
мові.   



РЕЄСТРАЦІЯ (підвальне приміщення) 

Реєстрація підвального приміщення не має значних відмінностей від реєстрації 

квартири , принцип заповнення схожий. Єдина відмінність у заповненні № особового 

рахунку.  

1. Введіть своє ім’я. 

2. Прізвище. (Особа, яка реєструється в 
особистому кабінеті) 

3. Адреса вашої електронної пошти для 
підтвердження реєстрації. 

4.Пароль. (Пароль повинен складатись 
мінімум з 8-ми символів, однієї великої та 
однієї малої літери) 

5. Повторіть свій пароль. 

6. Введіть № особового рахунку. 
(Необхідно ввести у форматі ХПХХХ_000, 
ХХХ – скорочення будинку,000 – номер 
підвального приміщення) 

Скорочена назва  Адреса 

ХПБС буд. № 11Б, вул. Бестужева, підв.прим 

буд. № 11В, вул. Бестужева, підв.прим 

ХПШ30а буд. № 30А, пров. Шевченківський, 
підв.прим 

ХПЧ5в буд. № 5В, вул. Чернівецька, 
підв.прим 

ХПЦ54 буд. № 54, вул. цілиноградська, 
підв.прим 

7. Прізвище власника підвального 
приміщення на українській мові. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ДОДАВАННЯ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ 

 
 

 

 
 

У разі необхідності, можна видалити квартиру, оберіть номер квартири та 

натисніть кнопку Видалити квартиру. 

 

Натискаємо  

Додати квартиру 

Номер вашого особистого 

рахунку 

ПІБ власника квартири 

Натисніть Додати квартиру 

Номер вашого особистого 

рахунку 

Натисніть Видалити квартиру 



ДЕ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ КВИТАНЦІЮ? 

 Для того, щоб переглянути квитанцію, Вам потрібно обрати розділ Квитанція: 

 

 
 

І у вас одразу з’явиться квитанція: 
 

 
 

Також, є можливість завантажити квитанцію PDF, варто лише натиснути 
Подивитись квитанцію: 
 

 
  



ДЕ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОКАЗАННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ? 
 

Для того,щоб переглянути показання приладів обліку, Вам необхідно перейти у 

розділ Показання лічильників:  

 
 

Далі, у Вас одразу з’являться попередні та поточні показники: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ЯК МОЖНА ВНЕСТИ ПОКАЗНИКИ ЛІЧИЛЬНИКА? 

Для вашої зручності є можливість передавати показники 
водопостачання та водовідведення в особистому кабінеті. Для цього 
необхідно обрати розділ Показання лічильників:   

 

 
Далі, необхідно обрати послугу, показники якої Ви хочете внести:  

 
 

 

Введіть показники,дату та натисніть Внести показання 

 
 

 

  

Водопостачання та 

водовідведення 



ДЕ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ? 

Для того, щоб переглянути камери відео-спостереження, Вам 

необхідно перейти у розділ Відео-спостереження: 

 

Далі, Ви зможете самостійно обрати зону огляду, яка Вас цікавить. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ЯК МОЖНА ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ? 

Для вирішення ваших питань, можна замовити послугу різноманітного 

характеру. Це можна зробити у розділі Замовити послугу: 

 
 

Вам необхідно обрати послугу, яку ви бажаєте замовити: 
 

 
 

Далі, заповнити дані та натиснути Відправити: 
 

 
  



НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ: 
 

1. Навіщо мені квитанція у он-лайн режимі?  

Це допоможе Вам переглядати актуальну інформацію за всіма вашими 

особовими рахунками у будь-який зручний для вас час.  

 

2. Чи можлива оплата через особистий кабінет? 

Так. Звісно! Лише натисніть сплатити та Ви автоматично з’єднуєтесь з 

ПриватБанком, де вже заповнені всі реквізити та номер Вашого особового 

рахунку, а також сума яку необхідно сплатити, з можливістю її редагування. Вам 

залишається лише ввести номер картки.  

Більше ніяких помилок та заяв на зміну призначення! 

 

 
 

 
 

3. В мене немає карти ПриватБанку, як я зможу сплатити за комунальні послуги? 

Не варто турбуватись! В особистому кабінеті у Вас є можливість сплатити 

карткою іншого банку або ж можлива сплата у терміналі, де необхідно ввести 

номер особового рахунку. 

 

 

Натисніть сплатити 

Вкажіть адресу 

Вкажіть дані картки  



4. Які переваги користуванням особистим кабінетом?  

Окрім перегляду та контролю сплати за квитанціями, Ви маєте можливість 

передавати показники лічильників та у разі потреби спостерігати камери відео-

спостереження за внутрішньою та прибудинковою територією.  

 

Ми приймаємо усі Ваші побажання,щодо поліпшення роботи, працюємо 

над вирішенням усіх важливих питань та завжди раді Вам допомогти! 

Розуміємо, що все нове сприймається спочатку з недовірою та ми віримо, що 

невдовзі Ви зможете оцінити всі переваги он-лайн кабінету! 

 

З повагою, Керуюча компанія! 


