
 

АТ "Вінницягаз"  через "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Для цього треба зареєструватися або увійти 

до кабінету, якщо споживач вже зареєстрований; 

зафіксувати показання в мобільному додатку 104 Mobile. Завантажити тестову версію 104 

Mobile на свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile 

наразі розроблена для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі OC 

Android (версія 4.1 або вище); 

за допомогою 104 Mobile Light - нового додатку для iPhone; 

за допомогою чат боту "7104ua" у месенджері Viber; 

надіславши смс-повідомлення на короткий номер 7104 у форматі 

ХХХХХХХХХХвідступ11111, де ХХХХХХХХХХ - номер особового рахунку споживача 

(10 цифр), а 11111 - показання лічильника газу (5 цифр); 

скориставшись голосовим меню IVR, яке працює за телефонами Контакт-центру компанії 

(0432) 509-104, 605-304, 067-01-10-104. Для того, аби передати показання лічильника, не 

очікуючи зв'язку з оператором, потрібно слідувати вказівкам оператора в автоматичному 

режимі та обрати цифру "2" в меню 

ТОВ "Газпостачсервіс"  За телефоном 0432-60-15-03, 

моб. номер 

098-857-43-39, 050-801-75-04, 050-103-55-04, 050-801-76-04 

ТОВ "Газовик"  надіславши смс-повідомлення на короткий номер 7104 у форматі: 

ХХХХХХХХХХвідступ11111, де ХХХХХХХХХХ – номер особового рахунку споживача 

(10 цифр), а 11111 – показання лічильника газу (5 цифр); 

зателефонувати до Контакт-центру за номером 0432-509-104, 605-304, 067-011-01-04; 

скориставшись голосовим меню IVR, яке працює за телефонами контакт-центру компанії 

(0432) 509-104, 605-304, (067) 011 01 04. Для того, аби передати показання лічильника, не 

очікуючи зв’язку з оператором, потрібно слідувати вказівкам оператора в автоматичному 

режимі та обрати цифру “2” в меню 

електронною поштою contact@vn.104.ua 

АТ "Волиньгаз"  Через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього треба зареєструватися або увійти до 

кабінету, якщо споживач вже зареєстрований; 

Експрес-реєстрація - найпростіший спосіб приєднатись до онлайн-сервісів 104.ua. 

Подзвонити з мобільного телефону на номер 067 33 39 104. Повідомити оператору 

номер  особового рахунку та/або надати відповіді на інші уточнюючі питання працівника 

контакт-центру. Отримайте смс, у якому вказані ваші логін і пароль. Тепер ви можете 

користуватись онлайн-сервісами 104.ua одразу з мобільного телефону. Для цього потрібно: 

натиснути на посилання в СМС, натиснути кнопку «Вхід» на сайті, увести логін і пароль, 

вказані в СМС. Ви також можете увійти до свого Особистого кабінету з комп`ютера. Логін 

і пароль – ті ж самі. 

зафіксувати показання в мобільному додатку 104 Mobile; 

за допомогою чат-боту 104 Mobile Light - нового додатку для iPhone; 

за допомогою чат-боту "7104ua"  у месенджері Viber;  

за допомогою чат-боту "7104ua" у месенджері Telegram; 

смс на короткий номер 7104 у наступному форматі: номер особового рахунку (10 цифр), 

пробіл, показання лічильника (5 цифр); 

за допомогою голосового меню IVR, яке працює цілодобово за номерами контакт-центру 

у розділі "2"; 

зателефонувати до Контакт-центру за номером (0332) 280-104, (067) 33-39-104; 

електронною поштою contact@vl.104.ua. 
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Найоперативнішим та найзручнішим способом передачі показань є Особистий кабінет. 

Вже за годину споживач зможе побачити оновлені дані і свій баланс. На занесення в 

програму кубометрів, переданих іншими каналами зв`язку, знадобиться декілька днів. 

АТ 

"Дніпропетровськгаз"  

За допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Для цього необхідно зареєструватися 

або увійти до кабінету, якщо вже зареєстровані; 

зафіксувавши показання в мобільному додатку 104Mobile для OC Android (версія 4.1 або 

вище) та 104 Mobile Light (iOS 11 або вище);  

за допомогою чату-боту 7104ua у Viber. Для того, щоб знайти паблік акаунт у своєму Viber-

месенджері перейдіть по кнопці "Іще" (меню).  

через короткий смс-номер 7104. 

У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та показання лічильника у форматі: 

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр розрахункового рахунку, 

ХХХХХ – показання лічильника (до 5 цифр). Після відправлення повідомлення споживач 

автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та оброблені. Дякуємо». 

Успішно передані показання лічильника відобразяться на особовому рахунку споживача 

протягом трьох днів. Якщо клієнт отримав відповідь «Неправильний формат», це означає, 

що дані, які він надіслав, вказані некоректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу; 

зателефонувати до контакт-центру за номером (056) 78-70-104 або (067) 00-90-104 та 

скористатись автоматизованою системою IVR. Автовідповідачем керувати легко, оскільки 

інформація надається у вигляді тематичних блоків. Щоб залишити показання лічильника, 

потрібно натиснути цифру «2». Потім, користуючись підказками голосового меню, ввести 

номер особового рахунку та показання. 

При передачі даних лічильника через контакт-центр потрібно повідомити: 

прізвище, ім`я, по батькові; 

номер особового рахунку (або адресу); 

фактичні показання лічильника. 

АТ "Дніпрогаз"  занести через Особистий кабінет, зареєструвавшись на сайті 104.uа; 

за допомогою мобільного додатку 104 Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням у Google Play. Тестова версія 104 Mobile наразі 

розроблена для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС 

Android  (версія 4.1 або вище); 

через мобільний додаток 104 Mobile Light для споживачів газу, які користуються iPhone. З 

його допомогою можна швидко та зручно оплатити за спожитий газ і передати показання 

лічильника. Завантажуйте 104 Mobile Light на свій телефон з AppStore. Тестова версія 104 

Mobile Light розроблена для iPhone на операційній системі iOS 11 або вище; 

надіслати SMS-повідомлення на номер 7104 (у повідомленні треба вказати номер 

особового рахунку (10 цифр) та через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Після 

відправлення SMS отримаєте відповідь: «Ваші показання прийняті та оброблені. 

Дякуємо»); 

за допомогою IVR-системи (голосового меню): для цього треба зателефонувати до 

Контакт-центру за номерами (056) 78-78-104 та (067) 62-63-104 (щоденно з 08.00 до 20.00) 

та самостійно, без участі оператора, ввести номер особового рахунку і показання 

лічильника;  

надіслати листа на електронну адресу: contact@dpgor.104.ua; 

звернутися  до Контакт-центру за номерами (056) 78-78-104 та (067) 62-63-104, 

дочекавшись на лінії з'єднання з оператором; 

підписатись на паблік-аккаунт 7104ua у месенджері Viber; 

підписатись на паблік-аккаунт ua7104_bot у месенджері Telegram. Щоб скористатись 

паблік-аккаунтом, необхідно відкрити Telegram та через меню "Пошук" знайти канал 

ua7104_bot та підписатись на нього. Після цього Ви зможете скористатись функціоналом 

паблік-аккаунту ua7104_bot.; 
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При передачі даних лічильника через Контакт-центр необхідно зазначати: 

прізвище, ім’я, по-батькові; 

номер особового рахунку (або адресу); 

показання лічильника; 

дату фіксації показань; 

контактний номер телефону. 

АТ "Криворіжгаз"  Через Особистий кабінет на сайті  104.ua Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер 

особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в 

Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua; 

СМС-повідомлення на короткий номер 7104 (формат: XXXXXXXXXXXXXXX, де 

ХХХХХХХХХХ - 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ - показання лічильника (до 5 

цифр). Між особовим рахунком і показаннями лічильника має бути один пробіл; 

За номерами Контакт-центру за такими номерами: (056)  46-26-104 або (067) 62 92 104 за 

допомогою IVR. Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер 

особового рахунку та показання. Цілодобове голосове меню дозволяє передати дані 

самостійно, без з`єднання з оператором. Слідуючи підказкам голосового меню, потрібно 

вибрати цифру "2". 

Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8:00 до 20:00 год., без 

обідньої перерви; 

Зафіксувавши показання в мобільному додатку 104Mobile. Завантажити 104Mobile на свій 

мобільний можна за посиланням Google Play. 104Mobile наразі розроблена для мобільних 

пристроїв, які працюють на операційній системі  OC Android (версія 4.1 або вище); 

Зафіксувавши показання в мобільному додатку 104Mobile Light для споживачів газу  - 

користувачів iPhone. Завантажити 104 Mobile Light  на свій мобільний з AppStore; 

Споживачі природного газу тепер можуть передати показання лічильника газу за 

допомогою мобільного додатка Viber 7104ua через QR-сканер в додатку Viber.  

ПАТ  "Донецькоблгаз"  Подзвонивши по номерам телефонів, які зазначені на сайті ПАТ "Донецькоблгаз" (розділ 

"Структурнi пiдроздiли"), або на сайті УГГ;  

особисто оператору (на прийомі); 

вказавши показання лічильника газу на 1 число місяця в платіжному документі, 

сплаченому до 5 числа; 

передати показання по Інтернету. 

При відсутності інформації від абонента про показання газового лічильника, абонентський 

відділ служби обліку газу вносить на особовий рахунок абонента плановi місячні обсяги,  

ПАТ "Маріупольгаз"  Для подачі показників  лічильника и потрібно перейти у Viber за посиланням 

https://margaz.com.ua/viber; 

За допомогою Чат-боту можливо передати показання лічильника, переглянувши поточний 

стан рахунку та сплатити за послугу з  розподілу природного газу; 

Інструкція роботи з публічним акаунтом (Чат-ботом): 

При переході за посиланням  https://margaz.com.ua/viber з’явиться вікно листування з Чат-

ботом. 

Натисніть кнопку Почати 

АТ "Житомиргаз"  Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього 

платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 

(104.ua ) або увійти до кабінету, якщо споживач вже зареєстрований; 

Відправити СМС-повідомлення на короткий номер 7104 (формат: 

XXXXXXXXXXXXXXX, де ХХХХХХХХХХ - 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ - 

показання лічильника (до 5 цифр). Між особовим рахунком і показаннями лічильника має 

бути один пробіл; 
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За номерами Контакт-центру : (0412) 558-004 або (067) 33 38 104 за допомогою IVR. 

Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та 

показання. Цілодобове голосове меню дозволяє передати дані самостійно, без з`єднання з 

оператором. Слідуючи підказкам голосового меню, потрібно вибрати цифру "2"; 

Електронною поштою contact@zt.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу; 

Предати показаня можна в мобільному додатку 104Mobile та 104Mobile Light. Завантажити 

версію для Anroid 104Mobile на свій мобільний можна за посиланням Google Play, для IOS 

- на App Store.  

Мобільний додаток "104 Mobile"для Android 

Мобільний додаток "104 Mobile Light"для IOS; 

Споживачі природного газу можуть передати показання лічильника газу за допомогою 

мобільного додатка Viber 7104ua через QR-сканер в додатку Viber; 

Зателефонувавши в Контакт-центр, який працює щодня з 8:00 до 20:00 год., без обідньої 

перерви. Дочекайтеся відповіді оператора. Звертаємо Вашу увагу, що через велике 

навантаження на лінію зв'язку саме з 1 по 5 число очікування на відповідь оператора може 

зайняти деякий час. Тел.: 0412-55-80-04 та 067-33-38-104 

АТ "Закарпатгаз"  через «Особистий кабінет», зареєструвавшись на сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну 

інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як 

зареєструватися»; 

за допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android  (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище  - 104 Mobile Light; 

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника. 

Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - https://viber.104.ua; 

СМС-повідомленням на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

особового рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ ХХХХХ, де 

ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку споживача, ХХХХХ – показання лічильника 

(до 5 цифр). Обидва параметри розділені пробілом. Після відправлення повідомлення у 

правильному форматі споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання 

прийняті та оброблені. Дякуємо»; 

за допомогою інтелектуального голосового IVR-меню (цілодобово, за номером контакт-

центру 0312-48-83-04, 067-01-03-104; Користуючись підказками голосового меню, 

необхідно ввести номер особового рахунку та показання; 

зателефонувавши в контакт-центр за вказаними вище номерами (з 8.00 до 20.00, без 

вихідних); 

електронною поштою contact@zk.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу; 

особисто звернувшись до оператора. 

ПрАТ "Мелітопольгаз"  Передача показників лічильника через безкоштовну програму WhatsApp, Viber або 

Telegram; 

на номер телефону 

095-012-05-36 через будь-який додаток WhatsApp, Viber або Telegram  

Для цього потрібно: 

даний номер ввести в свої мобільні контакти; 

створити текстове повідомлення в якому вказати особовий рахунок, адресу, показник 

лічильника газу; 

Відправити створене повідомлення через додаток Viber, WatsApp або Telegramm. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua&fbclid=IwAR15UaNWzigNP7wvW9AuMlQnDUubhUv9B1Rk7R0OWI1wrWJiJXfsAX33JD4
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182?fbclid=IwAR3AC-e9xX7hiPUNj1BaPr4iCnwNpggAS8ak3CPnEvtxWD7YSqWwcayb3hs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ru
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182?fbclid=IwAR3AC-e9xX7hiPUNj1BaPr4iCnwNpggAS8ak3CPnEvtxWD7YSqWwcayb3hs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua&fbclid=IwAR15UaNWzigNP7wvW9AuMlQnDUubhUv9B1Rk7R0OWI1wrWJiJXfsAX33JD4
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182?fbclid=IwAR3AC-e9xX7hiPUNj1BaPr4iCnwNpggAS8ak3CPnEvtxWD7YSqWwcayb3hs
https://cutt.ly/3lXM4vC
https://104.ua/ua/register
https://viber.104.ua/
https://cutt.ly/olXM2mg


АТ "Запоріжгаз"  Зафіксувати показання в Особистому кабінетіна сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну 

інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як 

зареєструватися»; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile наразі 

розроблена для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС 

Android  (версія 4.1 або вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або 

вище  - 104 Mobile Light; 

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок (розпочинається з 071), суму останньої оплати 

або номер лічильника. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - 

https://viber.104.ua. чат бот 7104ua у Telegram  за посиланням з мобільного 

https://t.me/ua7104_bot; 

За допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу;  

За номерами контакт-центру 061 280 81 04, 067 007 6 104 за допомогою IVR . 

Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та 

показання. 

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі.  Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua. 

АТ "Тисменицягаз"  Зафіксувати показання в Особистому кабінетіна сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну 

інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як 

зареєструватися»; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android  (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище  - 104 Mobile Light; 

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок (розпочинається з 071), суму останньої оплати 

або номер лічильника. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - 

https://viber.104.ua; 

За допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу. За даними операторів, вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів 

мережі ПрАТ "Київстар" становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ 

"МТС Україна" (МТС і Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору 

до Пенсійного фонду; 

 

За номером контакт-центру 067 65 65 104 за допомогою IVR . Користуючись підказками 

голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та показання; 

Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без 

обідньої перерви. Телефон контакт центру  067 65 65 104; 

https://cutt.ly/3lXMN6k
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
https://viber.104.ua/
https://t.me/ua7104_bot?fbclid=IwAR3ATAjAtxCVWmlhsuftpb0rEgPcV_37qA3umxUkGSJjROoKwxiuMwKOpak
https://cutt.ly/YlXMCRt
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
https://viber.104.ua/


Електронною поштою contact@if.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу; 

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua. 

АТ "Івано-

Франківськгаз"  

Зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну 

інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як 

зареєструватися»; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android  (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище  - 104 Mobile Light; 

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок (розпочинається з 071), суму останньої оплати 

або номер лічильника. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - 

https://viber.104.ua; 

За допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу.  

За даними операторів, вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів мережі 

ПрАТ "Київстар" становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ "МТС 

Україна" (МТС і Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору до 

Пенсійного фонду; 

За номером контакт-центру 067 65 65 104, 0342 591 104 за допомогою IVR . Користуючись 

підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та показання; 

Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без 

обідньої перерви. Телефон контакт центру 0342-591-104, 067 65 65 104; 

Електронною поштою contact@if.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу. 

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua. 

АТ "Київоблгаз"  зафіксувати показання в Особистому кабінеті; 

смс-повідомленням на номер 7104 у форматі: ХХХХХХХХХХ[пробіл]ХХХХХ, де 

ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ – показання лічильника (до 5 

цифр); 

цілодобово за допомогою IVR-системи (голосового меню) за номерами контакт-центру 044 

3949 104, 067 444 9104; 

написати листа на електронну адресу contact@kv.104.ua (обов'язково вкажіть номер 

особового рахунку або ПІБ та адресу);   

Вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів мережі ПрАТ "Київстар" 

становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ "МТС Україна" (МТС і 

Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду. 

https://cutt.ly/clXMLid
https://cutt.ly/clXMLid
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
https://viber.104.ua/
https://cutt.ly/dlXMGGB
https://104.ua/ua/cabinet
https://kvgaszbut.104.ua/ua/Info-for-consumers/id/nova-tehnologija-dozvoljaje-kontakt-centru-kijivob-17932


ВАТ "Кіровоградгаз"  передати показання газового лічильника за допомогою чат-боту GASUA в Viber та 

Telegram з 1 по 5 число місяця; 

Зафіксувати показання в Особистому кабінетіі:https://gasolina-online.com/login; 

передати показники через смс-повідомлення на номер 2515 у форматі: 

ХХХХХХХХХХ[пробіл]ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, 

ХХХХХ – показання лічильника (до 5 цифр); 

За допомогою  мобільного додатку ВАТ “Кіровоградгаз”. 

Додаток доступний для завантаження та встановлення на операційну систему Android  та 

IOS; 

Електронною поштою counter@kirgas.com, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу; 

Зателефонувавши в "Контакт-центр" ВАТ "Кіровоградгаз" за номерами: 

(0522) 30-15-30 - багатоканальний; 

(0522) 30-51-41 - багатоканальний; 

(050) 343-44-55 - для абонентів Vodafone (МТС); 

(067) 515-11-99 - для абонентів Київстар. 

АТ "Луганськгаз"  Через особистий кабінет: https://lc.luggas.com.ua/ 

Через бот: https://cutt.ly/FlNfhnf 

АТ "Львівгаз" Зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну 

інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як 

зареєструватися»; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням  Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище - 104 Mobile Light; 

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника. 

Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - https://viber.104.ua; 

За допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу. За даними операторів, вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів 

мережі ПрАТ "Київстар" становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ 

"МТС Україна" (МТС і Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору 

до Пенсійного фонду; 

За номерами телефонів контакт-центру 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 

32 104 за допомогою IVR . Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести 

номер особового рахунку та показання; 

Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без 

обідньої перерви. Телефони контакт центру 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 

33 32 104; 

Електронною поштою contact@lv.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та 

адресу. 

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua 

https://cutt.ly/LlXMS1T
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://gasolina-online.com/login
mailto:counter@kirgas.com
https://cutt.ly/vlNwNCi
https://lc.luggas.com.ua/
https://cutt.ly/MlXMIR1
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
https://viber.104.ua/
https://104.ua/


АТ "Миколаївгаз" Через Особистий кабінет, зареєструвавшись на сайті 104.ua; 

Через мобільний додаток 104 Mobile або 104 Mobile Light для iPhone. 

Через паблік-акаунт 7104ua у Вайбері (дозволяє відправити фото лічильника); 

СМС–повідомленням на короткий номер 7104 (в форматі: ХХХХХХХХХХ - 10 цифр 

особового рахунку, ХХХХХ - показання лічильника (до 5 цифр). Між особовим рахунком 

і показаннями лічильника має бути пробіл; 

За допомогою «IVR системи». Тобто Ви можете самостійно, без очікування участі 

оператора, ввести номер особового рахунку та показання лічильника (для цього необхідно, 

щоб телефон працював у тоновому режимі). 

Зателефонувати за номером контакт-центру (0512) 777-104. Оператори контакт-центру 

працюють щоденно з 8.00 до 20.00 без вихідних і святкових днів. 

При передачі даних лічильника через контакт-центр необхідно зазначати: 

прізвище, ім’я, по батькові; 

номер особового рахунку (або адресу); 

показання лічильника; 

дату фіксації показань; 

контактний номер телефону та\або адресу електронної пошти. 

АТ "Одесагаз" через форму на цій сторінці з 1 по 5 число кожного місяця https://odgaz.odessa.ua; 

за допомогою СМС на номер 2425. 

Повідомлення повинно бути в форматі: 

gaz [один пробіл] номер особового рахунку [один пробіл] показання лічильника 

або: 

газ [один пробіл] номер особового рахунку [один пробіл] показання лічильника 

Приклад СМС : gaz 20000000 005434, де: 

gaz або газ - обов'язковий префікс; 

20000000 - номер особового рахунку; 

005434 - показання лічильника на 1-ше число місяця. Показання лічильника складаються з 

шести знаків, тобто якщо показники лічильника 28, то в СМС повідомлені необхідно 

вказати 000028. 

ПрАТ "Кременчукгаз" через “Особистий кабінет” на сайті http:www.kgaz.com.ua; 

через чат-бот у месенджері Viber; 

написавши електронного листа на пошту Оператора ГРМ: http:www.info@kgaz.com.ua (в 

листі необхідно вказати номер особистого рахунку, ПІБ споживача, адресу, показання 

лічильника та дату зняття показань а також телефон для зв’язку); 

зателефонувавши  до контакт-центру за номерами телефонів: 

м. Кременчук (лівобережна частина) та прилеглі села Кременчуцького району: 

багатоканальні номери (код 0536) 78 04 04, 

+38 067 503 75 20, +38 095 720 00 36,  +38 063 839 35 33 - цілодобово; 

м. Кременчук (правобережна частина) та прилеглі села Кременчуцького району: 

багатоканальні номери (код 0536) 78 04 04 

+38 067 503 75 20, +38 095 720 00 36, +38 063 839 35 33 - цілодобово; 

м. Горішні Плавні та прилеглі села: 

+38 067 405 40 44, 

багатоканальні номери (код 05348) 49 104, 

https://cutt.ly/TlXMEWO
https://mk.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/dlja-spozhivachiv-gazu-mikolajivskoji-oblasti-vidk-14630
https://odgaz.odessa.ua/
https://odgaz.odessa.ua/
https://cutt.ly/alXMcE0
http://www.kgaz.com.ua/


+38 067 503 75 20, +38 095 720 00 36, +38 063 839 35 33 - цілодобово; 

смт. Семенівка та прилеглі села: 

(код 05341) 9 10 14, 

багатоканальні номери +38 067 503 75 20, +38 095 720 00 36, +38 063 839 35 33 - цілодобово. 

АТ "Полтавагаз" через сайт АТ «Полтавагаз»; 

через особистий кабінет; 

через чат-бот у Viber (деталі за посиланям: http://poltavagaz.com.ua/?p=9419); 

за номером Кол-центру АТ «Полтавагаз» (безкоштовно): 0800 508 104, скориставшись 

голосовим меню (попередньо обрати управління газового господарства та свій район) ; 

за допомогою автовідповідача (безкоштовно): 0800 501 507; 

за допомогою смс-повідомлення: 067 627 56 37 (у такому форматі: *код бази 

(району)*номер особового рахунку*показник#). 

ПрАТ "Гадячгаз" в особистому кабінеті на сайті ПАТ "Гадячгаз"; 

через електронну пошту ggas.secretary@gmail.com у форматі: населений пункт/ особовий 

рахунок/ ПІБ/ дата показань/ показання лічильника; 

за телефонами  (05354) 2-25-02, (050) 305-39-32; 

при оплаті через банківську установу до 05 числа поточного місяця з обов’язковим 

вказанням оператором банку показників лічильника у системі на вимогу споживача; 

через контролера газового господарства, який безпосередньо побачить дані лічильника; 

звернутися особисто до фахівців за адресою м.Гадяч, вул.Будька, 26а., сел.П-Роменська, 

вул.В.Козака, 13. 

АТ "Лубнигаз" через Viber за номерами 050-488-55-25; 

за номерами call-центру 05361-64-410 або 0800-502-484 (багатоканальний); 

електронний лист на пошту newoffice@lubnygaz.com.ua; 

через особистий кабінет https://gasolina-online.com/cabinet; 

каси та абонзали працюють з абонентами в режимі обмежувальних заходів з дотриманням 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів 

АТ "Рівнегаз" Відправити SMS-повідомлення на короткий номер «7104». 

Формат повідомлення: ХХХХХХХХХХ   ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр 

особового рахунку, потім пробіл, потім ХХХХХ – 5 цифр з показаннями лічильника; 

Зателефонувати за номером контакт-центру -  "067 01 01 104"; 

Через паблік-акаунт 7104ua у Вайбері; 

Через Особистий кабінет, зареєструвавшись на сайті 104.ua або у мобільному додатку 104 

Mobile або 104 Mobile Light для iPhone; 

на електрону пошту за адресою: contact@rv.104.ua (вказавши ПІБ, номер особового 

рахунку, адресу та показання); 

Зателефонувати за номером контакт-центру (0362) 461-104. Оператори контакт-центру 

працюють щоденно з 8.00 до 20.00 без вихідних і святкових днів. 

За допомогою «IVR системи». Тобто самостійно, без очікування участі оператора, ввести 

номер особового рахунку та показання лічильника (для цього необхідно, щоб телефон 

працював у тоновому режимі). 

АТ "Сумигаз" Зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua (для реєстрації кабінету 

необхідно вказати номер особового рахунку і суму останнього платежу); 

http://poltavagaz.com.ua/
http://poltavagaz.com.ua/?p=9419
http://gadyachgas.at.ua/
http://194.79.22.199:8080/gab/?
https://lubnygaz.com.ua/
mailto:newoffice@lubnygaz.com.ua
https://gasolina-online.com/cabinet
https://cutt.ly/OlXMpfL
https://cutt.ly/5lXMrMO
https://104.ua/ua/cabinet/info


Передати показання за допомогою чат-боту 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації 

потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої 

оплати або номер лічильника; 

Зафіксувавши показання в мобільних додатках 104Mobile для користувачів смартфонами 

та 104 Mobile Light для користувачів iPhone. 

Завантажуйте 104Mobile з Google Play. Тестова версія 104Mobile наразі розроблена для 

мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі  OC Android (версія 4.1 або 

вище). 

Завантажуйте 104 Mobile Light з AppStore. Тестова версія 104 Mobile Light розроблена для 

iPhone на операційній системі iOS 11 або вище; 

SMS-повідомленням на номер 7104 у форматі: ХХХХХХХХХХ[пробіл]ХХХХХ, де 

ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ – показання лічильника (до 5 

цифр); 

На номера контакт-центру 0542 70 30 04, 067 00 03 104 цілодобово за допомогою IVR, 

користуючись підказками голосового меню. 

Зателефонувавши в контакт-центр на номера 0542 70 30 04, 067 00 03 104, які працюють у 

вихідні та в святкові дні в звичайному режимі – з 8 до 20.00. 

ПрАТ "Тернопільгаз" Подача показників лічильника газу за допомогою Viber необхідно подати такі дані:  

1) особовий рахунок (шість цифр);  

2) прізвище та ім'я (на кого зареєстровано договір на розподіл);  

3) показник лічильника (усі цифри до коми);  

4) фото лічильника – обов’язково. На фото має бути чітко видно показник та серійний 

номер лічильника;  

та відправити дане повідомлення на номер Контакт-центру ПрАТ "Тернопільгаз":  

(097) 0 519 904 – КИЇВСТАР  

або  

(095) 0 519 904 – VODAFONE  

ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" 

через особистий кабінет  https://gasolina-online.com; 

по телефонах 52-46-95,52-63-78,52-72-19, 

52-71-99, 

52-27-30,52-72-77. 

АТ "Харківгаз" Через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього треба зареєструватися або увійти до 

кабінету, якщо споживач вже зареєстрований; 

зафіксувати показання в мобільному додатку 104 Mobile. Завантажити тестову версію 104  

Mobile для смартфонів та планшетів можна за посиланням Google Play; 

скористатись мобільним додатком 104 Mobile Light  для iPhone. 

через Viber бот 7104ua. Viber дає можливість безкоштовно додати до 5-ти особових 

рахунків. 

СМС–повідомленням на короткий номер 7104; 

зателефонувати за номером (057) 766-21-04 або 067 01 13 104 і, слідуючи підказкам 

Голосового меню, в тоновому режимі обрати цифру "2". 

При передачі даних лічильника через Голосове меню потрібно повідомити: 

номер особового рахунку; 

показання лічильника. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ru
https://104.ua/ru/gas/id/doluchajtesja-do-stvorennja-dodatku-dlja-smartfoni-27607
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
https://tgaz.te.ua/ua/header/yak-peredati-pokazniki-lichilnikiv-cherez-viber-1
http://tmgaz.te.ua/indicators
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В СМС-повідомленні необхідно вказати номер рахунку і показання лічильника в форматі: 

ХХХХХХХХХХ - 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ - показання лічильника (до 5 

цифр). Між особовим рахунком і показаннями лічильника має бути пробіл. 

Але найоперативнішим і найзручнішим способом передачі показань є Особистий кабінет.  

АТ "Харківміськгаз" «Особистий кабінет», зареєструвавши його на сайті 104.ua; 

мобільний додаток 104 Mobile. Завантажити версію 104 Mobile на свій мобільний можна 

через Google Play. Увага! У додатку реалізована нова функція - додати акаунт; 

через мобільний додаток 104 Mobile Light для споживачів газу, які користуються iPhone. З 

його допомогою можна швидко та зручно оплатити за спожитий газ і передати показання 

лічильника. Завантажуйте 104 Mobile Light на свій телефон з AppStore. Тестова версія 104 

Mobile Light розроблена для iPhone на операційній системі iOS 11 або вище; 

шляхом відправки SMS-повідомлення на короткий номер «7104». Формат повідомлення: 

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, ХХХХХ – 5 

цифр з показаннями лічильника; 

за допомогою «IVR системи». Для цього необхідно зателефонувати за номером контакт-

центру 766-51-04 або 067-01-07-104 та самостійно, без участі оператора, ввести номер 

особового рахунку та показання лічильника; 

по електронній пошті на адресу contact@khgor.104.ua; 

Viber 7104 ua, для власників смартфону. Для реєстрації необхідно мати встановлений 

додаток Viber на телефоні або комп'ютері/ноутбуці, і, слідуючи інструкціям, налаштувати 

Viber бот 7104ua.  

АТ "Херсонгаз" Через особистий кабінет з реєстрацією http://194.79.22.199:8080/abonent/ або 

http://gaz.ukrcom.kherson.ua:8080/abonent; 

Через електронну пошту pokazy@gaz.kherson.ua у форматі: населений пункт/особовий 

рахунок/ ПІБ/дата показань/ показання лічильника або його фото; 

За багатоканальним телефоном колл-центру 31-65-55 для м.Херсона 

Додаткові стаціонарні телефони для м.Херсон : 32-76-40, 32-76-41. 

Додатковий мобільний телефон для м Херсон з 08.00 до 17.00 – (050)494-30-37. 

Для районів області мобільні телефони працюють з 08.00 до 17.00: 

Бериславська дільниця:(05546)7-50-89, (050)027-14-96. 

Білозерська дільниця:(05547)33-7-63, 33-6-35, (050)396-08-03. 

Брилівська дільниця:(095)279-91-86, (050)396-70-98. 

В. Олександрівська дільниця:(05532)2-24-75, 2-19-11, (050)326-34-25, (050)315-61-67, 

(050)494-87-09. 

Високопільська дільниця: (05535)2-16-49, (096)594-88-75. 

Генічеська дільниця: (05534)3-70-71, (050)318-52-88, (050)396-32-78, (050)881-45-58. 

Голопристанська дільниця: (05539) 78-4-45, (050)326-34-22, (050)315-14-46. 

Каланчацька дільниця: (05530) 3-17-00, (050)396-70-59, (095)279-91-88, (050)494-68-80. 

Каховська дільниця: (05536)5-52-52, 5-82-13, (050)326-34-41. 

смт. Верхній Рогачик: (05545)5-07-07, (095)609-58-63. 

Н.Каховська дільниця: (05549)4-55-84, 4-20-67, 4-32-62, 4-68-88, (050)326-34-36. 

Скадовська дільниця: (05537)5-30-96, (050)396-31-98, (050)396-70-57. 

Олешківська дільниця: (05542)4-51-60, (050)326-34-39, (050)315-08-98, (050)494-76-07. 

Чаплинська дільниця: (05538)2-27-80,  (050)396-70-74; 

Через контролера газового господарства, який безпосередньо побачить дані лічильника; 

Автоматична передача через систему — Viber: viber://public?id=khersongaz; 

https://cutt.ly/QlXNXBm
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Через інформаційні скриньки у місцях прийому абонентів. 

ПрАТ "Шепетівкагаз" Оберіть найзручніший для себе спосіб передачі показників лічильника: 

Зареєструйтесь в Особистому кабінеті споживача на сайті https://gasolina-online.com/. 

За допомогою Голосового IVR меню, цілодобово, користуючись підказками, не чекаючи 

зв’язку з оператором, за телефонами: 

Київстар 097-241-01-35 

Київстар 098-785-25-91 

Vodafon  095-171-52-29 

Life         093-028-33-75 (новий) 

Передайте показник на Viber або напишіть SMS (згідно з тарифами Вашого мобільного 

оператора) на номер 068-878-81-28, вказав спочатку номер свого особистого рахунку, 

потім показник лічильника за зразком: 

О/р 07255 показник 63864 

АТ "Хмельницькгаз" В Особистому кабінетіна сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер 

особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в 

Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як зареєструватися».; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android  (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище  - 104 Mobile Light. 

через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок (розпочинається з 014), суму останньої оплати 

або номер лічильника. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - 

https://viber.104.ua; 

 

за допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу. За даними операторів, вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів 

мережі ПрАТ "Київстар" становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ 

"МТС Україна" (МТС і Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору 

до Пенсійного фонду; 

за номером контакт-центру (067) 01 14 104,  (0382) 742 104 за допомогою IVR . 

Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та 

показання. 

зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без 

обідньої перерви. Телефон контакт центру (0382) 742 104, (067) 01 14 104  

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua. 

АТ "Хмельницькгаз" В Особистому кабінетіна сайті 104.ua. Для реєстрації кабінету необхідно вказати номер 

особового рахунку і суму останнього платежу. Детальну інструкцію як зареєструватися в 

Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як зареєструватися».; 

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на 

свій мобільний можна за посиланням Google Play. Тестова версія 104 Mobile розроблена 

для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі ОС Android  (версія 4.1 або 

вище). Для iPhone, який працює на операційній системі iOS 11 або вище  - 104 Mobile Light. 

http://shepetivkagaz.ucoz.ua/news/do_uvagi_pobutovikh_spozhivachiv_prirodnogo_gazu_shhodo_peredachi_pokaznikiv_lichilnika_gazu/2020-09-30-27
https://gasolina-online.com/
https://cutt.ly/glXNAW4
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://viber.104.ua/
https://cutt.ly/glXNAW4
https://104.ua/ua/cabinet/info
https://104.ua/ua/instructions/registration-benefits/id/how-to-register-13632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua


через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код 

через месенджер, ввести особовий рахунок (розпочинається з 014), суму останньої оплати 

або номер лічильника. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції - 

https://viber.104.ua; 

за допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер 

рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ 

– 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними 

особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. Після відправлення 

повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та 

оброблені. Дякуємо». Якщо клієнт отримав відповідь «Невірний формат», це означає, що 

дані, які він надіслав, вказані не коректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити 

спробу. За даними операторів, вартість відправлення SMS на номер 7104 для абонентів 

мережі ПрАТ "Київстар" становить 1.00 грн грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1.00 грн, ПрАТ 

"МТС Україна" (МТС і Vodafone) - 1.00 грн. Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору 

до Пенсійного фонду; 

за номером контакт-центру (067) 01 14 104,  (0382) 742 104 за допомогою IVR . 

Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та 

показання. 

зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без 

обідньої перерви. Телефон контакт центру (0382) 742 104, (067) 01 14 104  

Споживачам варто перевірити, чи зафіксовані передані ними показання лічильника в 

розрахунковій системі. Найзручніше це зробити через Особистий кабінет на сайті 104.ua. 

АТ "Черкасигаз" Через форму на сайті ПАТ «Черкасигаз» http://www.chergas.ck.ua; 

через особистий кабінет за посиланням http://abon2.chergas.ck.ua і пройти процедуру 

реєстрації. При реєстрації потрібно вказати власні дані, що є актуальними.; 

по телефону та за допомогою SMS 

В робочі дні за телефонами (0472)31-72-10, 0800-500082 (з мобільних та стаціонарних 

безкоштовно) в  інші дні працює автовідповідач. 

Для передачі показників газового лічильника через автовідповідач потрібно набрати 0800-

500082, ввести свій особистий рахунок і далі натиснути #. Потім прослуховуючи голосове 

меню вибрати передачу показників газового лічильника. 

ПрАТ "Уманьгаз" В особистому кабінеті: https://gasolina-online.com/login 

АТ "Чернівцігаз" За допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Для цього Вам необхідно 

зареєструватися або увійти до кабінету, якщо Ви вже зареєстровані; 

зафіксувавши показання в мобільному додатку 104Mobile для OC Android (версія 4.1 або 

вище) та 104 Mobile Light (iOS 11 або вище);  

за допомогою чату-боту 7104ua у Viber; 

через короткий смс-номер 7104.У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та 

показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр 

особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр); 

зателефонувати до контакт-центру за номером (0372) 93-19-04 або (067) 444-8-104 та 

скористатись автоматизованою системою IVR. Автовідповідачем керувати легко, оскільки 

інформація надається у вигляді тематичних блоків. Щоб залишити показання лічильника, 

потрібно натиснути цифру «2». Потім, користуючись підказками голосового меню, ввести 

номер особового рахунку та показання. 

При передачі даних лічильника через контакт-центр необхідно зазначати: 

прізвище, ім’я, по батькові 

номер особового рахунку (або адресу) 

показання лічильника 

дату фіксації показань 

контактний номер телефону. 

https://viber.104.ua/
https://cutt.ly/NlXNQ06
http://www.chergas.ck.ua/spozhivacham/277-yak-peredati-pokazniki-gazovogo-lichilnika
http://abon2.chergas.ck.ua/
https://umangaz.com.ua/
https://cutt.ly/YlXNkmZ
https://104.ua/ua/registration
https://104.ua/ua/gas/id/doluchajtesja-do-stvorennja-dodatku-dlja-smartfoni-27607


АТ "Чернігівгаз" через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього Вам треба зареєструватися або увійти 

до кабінету, якщо Ви вже зареєстровані; 

зафіксувати показання в мобільному додатку 104 Mobile для системи Android. Завантажити 

тестову версію 104 Mobile на свій мобільний можна за посиланням Google Play. Увага! У 

додатку реалізована нова функція - додати акаунт; 

зафіксувати показання в мобільному додатку 104 Mobile Light для iPhone. Завантажити 

тестову версію 104 Mobile Light можна з AppStore; 

через Viber бот 7104ua. Для реєстрації необхідно мати встановлений додаток Viber на 

телефоні або комп'ютері/ноутбуці, і, слідуючи інструкціям, налаштувати Viber бот 7104ua;  

СМС–повідомленням на короткий номер 7104; 

електронною поштою на адресу contact@cn.104.ua; 

зателефонувавши до Контакт-центру за номером +380(462) 61-62-04 або (067) 65 64 104 і в 

тоновому режимі обрати цифру "2"; 

При передачі даних лічильника через Контакт-центр потрібно повідомити: 

 прізвище, ім`я, по-батькові; 

номер особового рахунку (або адресу); 

фактичні показання лічильника. 

АТ "Київгаз" через KyivgazBot – сервіс, створений для швидкого вирішення найбільш поширених 

питань, що виникають у побутових споживачів природного газу. 

При передачі показань зазначається попередній показник газового лічильника та його 

походження (переданий через бот або розрахунковий, тощо). 

Для передачі показань ГЛ необхідно: 

знайти KyivgazBot в мережі Telegram 

натиснути СТАРТ 

обрати меню /1 "Передача показань ГЛ. Сума до сплати за газ. Оплата" 

ввести особовий рахунок 

обрати меню "Передати показання газового лічильника" 

ввести показання в форматі до п'яти цифр до коми та до двох цифр після коми 

KyivgazBot також надає можливість: 

перевірити стан особового рахунку; 

отримати детальну інформацію про оплати та нарахування; 

оплатити за спожитий газ; 

отримати інформацію про центри обслуговування, фiлiї та тарифи. 

 

в особистому кабінеті  https://cabinet.kyivgaz.ua/login 

 

через скриньки, які встановлено на газифікованих будинках усіх районів міста 

ДП "Кременецьке 

УПРГ" 

Показники приладів обліку від побутових споживачів приймаються Центром 

обслуговування абонентів ДП «Кременецьке УПРГ» з 25 по 5 число з понеділка по четвер 

з 8:00 до 17:00 (п’ятниця – з 8:00 до 16:00) за номерами телефону : 2-18-18; 067-235-02-92; 

067-235-09-93. 

У випадку, якщо час подачі показників газу припадає на період вихідних та/або святкових 

днів, інформацію можна надати по телефону – 068-127-97-37. 

Додатково для подачі показників газу працюють наступні стаціонарні телефони ( 

понеділок - четвер з 8:15 до 17.00, п’ятниця – з 8:15 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00).: 2-

12-16; 2-14-64; 2-12-54; 2-67-33. 

https://cutt.ly/qlXNdrt
https://104.ua/ua/register
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ua
https://itunes.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
mailto:contact@cn.104.ua
https://cutt.ly/qlXotgk
https://telegram.me/KyivgazBot
https://telegram.me/KyivgazBot
https://cabinet.kyivgaz.ua/login
http://kuprg.org.ua/spozhyvacham/203-do-uvahy-spozhyvachiv-pryrodnoho-hazu-2
http://kuprg.org.ua/spozhyvacham/203-do-uvahy-spozhyvachiv-pryrodnoho-hazu-2


Також, цілодобово надати показник приладу обліку можна в будь-який з наведених нижче 

способів: 

Через сервіс «Особистий кабінет» за посиланням - https://gasolina-online.com; 

На Viber – 067-235-02-92 (з обов’язковим зазначенням особового рахунку); 

На офіційну електронну адресу підприємства - dp.kruprg@gmail.com (з обов’язковим 

зазначенням особового рахунку). 

ПрАТ "Коростишівгаз" Через «Особистий кабінет» за посиланням - https://gasolina-online.com; 

 

 

http://korostyshivgaz.com.ua/

