
1. Як правильно знімати показання лічильника 
Кожен лічильник газу оснащений відліковим пристроєм. В залежності від типу і марки побутові 
лічильники мають 5-ти, 7-ми або 8-ми розрядний відліковий механізм. Ціла частина кубометрів 
газу розділена комою з десятими, сотими або тисячними долями і, як правило, на циферблаті 
відокремлені полями різного кольору. 

Перші п`ять цифр зліва-направо, які стоять до коми, це і є показання Вашого лічильника. 

Аби при зчитуванні показань не допустити помилки, лінія очей повинна знаходитись прямо 
навпроти циферблату. 

  

2. Як записати показання і на що звернути увагу 
На циферблаті показання 00254,013. Запишіть 5 номерів, показаних зліва-направо. Не 
звертайте уваги на цифри після коми, які можуть бути на полі іншого кольору. 

В розрахункову квитанцію впишіть цифри 254, два нулі попереду не записуються. 

Якщо показання останньої цифри цілої частини знаходяться між двома цифрами, Ви вправі 
вирішувати, яке показання записати – на півкуба більше чи менше. 

Коли показання зупинилися між 9 і 0, запишіть попереднє число, тобто 9. 

  

3. Як передати показання лічильника 
Споживачі газу, які мають лічильники, зацікавлені щомісяця повідомляти показання лічильника.  

Якщо ви зареєстровані на сайті gasolina-online - ви можете передавати показання лічильника з 
Особистого кабінету. Зауважимо, сайт gasolina-online лише відправляє показання вашому 
постачальнику для запису у особовий рахунок і показує стан особового рахунку на дату 
оновлення даних. 

Передавати показання лічильника можна безпосередньо оператору ГРМ можливо 
за телефоном чи особистий прийом, інтернет, скриньки, які розташовані на підприємстві. 
Важливо передавати показання тим службам або представникам вашої газової компанії, які на 
це уповноважені, аби показання були вчасно внесені в особовий рахунок. 

  

4. Коли рекомендується передавати показання лічильника 
Що стосується термінів і способів передачі показань лічильника - дотримуйтесь умов договору 
та рекомендацій оператора ГРМ. 

Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу прородного газу розраховується за 
лічильником газу, зобов'язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання 
лічильника газу та надавати їх оператору ГРМ  у спосіб зазначений вище.Не отримавши 
фактичні показання вчасно обсяг спожитого газу розрахує газова компанія. Саме на цей обсяг 
споживачу випишуть рахунок. 

Споживачам слід враховувати, що з моменту передачі показань (крім особистого візиту до 
служби обліку) до внесення їх в особовий рахунок потрібен певний час, а сам розрахунок 
проводитися постачальником у стислі терміни. Адже компаніям необхідно надрукувати та 
доставити рахунки таким чином, аби за газ було сплачено вчасно. 

Якщо показання передаються після 2 числа, то, швидше за все, вони будуть внесені в особовий 
рахунок вже після проведення системою розрахунку за попередній місяць і, відповідно, у 
квитанцію ніяк не зможуть потрапити. 

 Розрахунки споживача  здійснюються за рахунками та/або квитанціями абонентсбкої книжки 
постачальника. Спосіб оплати має бути визначений споживачем в заяві - приєднанні. 

  

5. Внести фактичні показання лічильника у рахунок 



У відривний талон рахунку (чи в інший платіжний документ) вам необхідно правильно внести 
фактичні показання лічильника. У графі Показання на дату вкажіть дату зняття показань. Самі 
показання запишіть у графу Показання лічильника.  

Ці дані рекомендовано однаково записати в обох частинах платіжного документу (рахунку та 
відривному талоні). 

  

6. Якщо у рахунку вказано розрахунковий обсяг споживання 
Якщо споживач отримав рахунок, у якому вказано розрахункові, а не фактичні обсяги спожитого 
природного газу, це означає, що газорозподільне підприємство не отримало вчасно фактичні 
показання лічильника такого споживача. 

В такому разі оператор ГРМ просять споживача не турбуватися та діяти таким чином: 

Не забути наступного місяця вчасно передати фактичні показання лічильника. Це 
дозволить сплачувати лише за спожитий обсяг газу. 

Виходячи із фактичних показань лічильника автоматично проводиться перерахунок споживання 
та заборгованості. Результати проведеного перерахунку будуть враховані при формуванні 
рахунку у наступному місяці. 

  

7. Як самостійно розрахувати платіж 
Якщо ви вчасно (до 15 числа місяця наступного за розрахунковим) не отримали рахунок від 
газової компанії, вам потрібно самостійно зняти показання лічильника та розрахувати суму 
платежу. 

• Для цього обчисліть обсяг спожитого газу, як різницю між «поточним» (на 1 число місяця 
наступного за розрахунковим) та «попереднім» (на 1 число розрахункового місяця) 
показаннями лічильника. 

• Далі розрахуйте суму до сплати у відповідності до ціни газу за 1 куб. м. Для цього 
множимо «різницю» на ціну за кубометр газу, це і буде сума платежу за газ. Отриманий 
результат занесіть в графу «Фактично оплачено». 

• У випадку отримання пільги в графі «Фактично оплачено» впишіть різницю між сумою 
вартості та розміром отриманої пільги. Увага! Пільга зазвичай надається в межах норм. 

• У випадку отримання субсидії в графі «Фактично оплачено» впишіть суму обов`язкової 
оплати, яку Вам розрахував відділ субсидій. 

За спожитий газ споживач має заплатити до 10 числа місяця наступного за розрахунковим. 


