
  

 

5-й крок 6-й крок

6 кроків, які потрібно зробити власникам 
квартир після отримання ключів від квартири

Що потрібно зробити:
1. Підписати акт прийому-передачі;
2. Отримати виконавчі схеми мереж;
3. Отримати ключі від поштової 
скриньки;
4. Написати заяви на заключення 
договорів на електропостачання

Необхідні документи:
1. Паспорт власника квартири та 
ідентифікаційний код (копії);
2. Договір купівлі-продажу + витяг з 
Державного реєстру (копія)

Графік роботи та адреса:
Понеділок-п’ятниця: 9:00 – 18:00

м. Рівне, вул. Костромська, 75,  
«Ванільний» будинок), кв. №4, 
тел.:  098-271-52-00 (Сергій, інженер з 
експлуатації нерухомості)

1-й крок

Що потрібно зробити:
1. Отримати довідку про кількість зареєстрованих осіб (адресна 
картка)

Необхідні документи:
1. Паспорт власника квартири та всіх осіб, що реєструються в 
квартирі;
2. Ідентифікаційний код;
3. Договір купівлі-продажу
 

Графік роботи та адреса:
Понеділок, середа, четвер: 9:00 – 18:00; вівторок: 9:00 – 
20:00; п’ятниця, субота: 9:00 – 16:00
м. Рівне, майдан Просвіти, 2, сектор А,
Тел.: 64-89-55, 64-89-22

2-й крок

Що потрібно зробити:
1. Пройти інструктаж;
2. Підписати договір на 
газопостачання

Необхідні документи:
1. Паспорт громадянина України 
(копія);
2. Ідентифікаційний код (копія);
3. Договір купівлі-продажу 
(копія);
4. Технічний паспорт (копія);
5. Довідка про кількість 
зареєстрованих осіб (копія 
адресної картки)

Графік роботи та адреса:
Понеділок - п’ятниця: 8:00-17:00;
м. Рівне, вул Грушевського, 77 
(офісний центр на зупинці 12 
школи)

3-й крок

Що потрібно зробити:
1. Оформити в телефонному режимі 
заявку на пуск газу в квартирі;
2. Бути присутнім в квартирі під час 
візиту працівника ПАТ «Рівнегаз» та 
проконтролювати наявність відмітки 
про пуск газу в абонентській книжці 
(або на документі про проходження 
інструктажу)

Необхідні документи:
Абонентська книжка по розрахунку за 
газ, видана при кроці №3 (або 
документ про проходження 
інструктажу)

Контакті дані:
 Тел.: 24-00-59

4-й крок

Що потрібно зробити:
1. Отримати документацію на газові прилади;
2. Запросити представника забудовника для обстеження систем 
водо- та теплопостачання в квартирі (при умові наявності води 
в загальнобудинковій системі водопостачання)

Необхідні документи:
1. Посвідчення про проходження інструктажу в ПАТ «Рівнегаз», 
абонентська книжка (або документ про проходження 
інструктажу) з відміткою про пуск газу в квартиру.

Графік роботи та адреса:
Понеділок-п’ятниця: 9:00 – 18:00

м. Рівне, вул. Костромська, 75 («Ванільний» будинок), кв. №4, 
тел.:098-271-52-00 (Сергій, інженер з експлуатації 
нерухомості);
       067-361-3978 (Олена, диспетчер)

Що потрібно зробити:
1. Оформити в телефонному 
режимі заявку на запуск котла;
2. Бути присутнім в квартирі під 
час візиту працівника ТОВ 
«Теплосфера»
3. Підписати договір на сервісне 
обслуговування котла

Необхідні документи:
1. Гарантійний талон на котел 
(отриманий в кроці №6)

Контакті дані:
 Тел.: 46-08-63; 
067-199-23-03
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