
Методи передачі 
показників лічильників

з 20 по 3 число



Найефективніший метод: 
Реєстрація в «Особистому кабінеті»



1. Реєстрація в особистому кабінеті 
КП «Луцькводоканал»

1. Перейдіть за адресою: http://vd.lutsk.ua/



Виберіть в головному 
меню «Особистий 
кабінет» та натисніть 
«Реєстрація»



2.Ідентифікація споживача послуг

Виберіть «Регіон»: 
Волинська

Оберіть населений 
пункт: Луцьк

Оберіть постачальника: 
КП «Луцькводоканал»



3. Внесення особового рахунку та оплати
Особовий рахунок:
Код вулиці_№будинку_№квартири (код 
вулиці має містити 4 символи, якщо 
менше треба доповнити його «нулями».
Наприклад: вул. Конякіна буд 1, кв. 1, -
код вулиці 200, тоді ос. рах. Виглядає 
так: 0200_1_1

Сума останнього платежу:
В даній графі вказується сума 
платежу за послуги водопостачання 
та водовідведення холодної води, 
водовідведення гарячої води (згідно 
останньої квитанції)



4. Дані облікового запису

Необхідно заповнити всі 
поля, та прийняти умови 
договору



5. Перевірити електронну скриньку, та завершити реєстрцію 

прейшовши за посиланням в електронному листі.



Відтепер Ви зможете:

• внести свої фактичні показники лічильника та побачити
хронологію показів, які зняв працівник КП «Луцькводоканал" і сам 
споживач;

• швидко дізнатися точну суму до сплати та сформувати рахунок
для сплати в банку - нічого рахувати не потрібно;

• проконтролювати чи надійшли від Вас сплачені кошти - щойно Ви 
зайдете до Особистого кабінету, відразу побачите чи є у Вас 
заборгованість або переплата;



Спосіб №2 
Передача показників лічильників за допомогою телефонного 
зв’язку.

Для зручності передавання показів засобів обліку абонентами, які не мають 
можливості передавати їх через «Особистий кабінет», є можливість 
зателефонувати за номером 28-40-40 (багатоканальний)  та вказавши о/р або 
адресу оператору коллцентру, передати показання приладу(ів) обліку.

Цей метод має певні недоліки:

1. В період передачі показів (з 20 по 3 число) у зв’язку з численними
дзвінками, всі лінії часто зайняті.

2. Абонент не має можливості побачити розрахунки за послуги.



Спосіб №3 
Передача показників лічильників за допомогою SMS-
повідомлень за номером (067) 444-8-777.

• Для передачі показів приладів обліку за допомогою SMS
необхідно відправити повідомлення наступного змісту:

код вулиці_будинок_квартира показник

або

Особовий_рахунок показник

Недоліки: оскільки повідомлення опацьовуються оператором, 
можливі неточності та інші недоліки «ручного» введення.



Спосіб №4
Передача показників лічильників за допомогою Viber за 
номером (067) 444-8-777

• Для передачі показів приладів обліку за допомогою Viber
необхідно відправити повідомлення наступного змісту:

код вулиці_будинок_квартира показник

або

Особовий_рахунок показник

Також є можливість передати фото приладу обліку.

Недоліки: оскільки повідомлення опацьовуються оператором, 
можливі неточності та інші недоліки «ручного» введення.



Спосіб №5
Передача показників лічильників за допомогою 
електронної скриньки: pokazvoda@gmail.com

• Для передачі показів приладів обліку за допомогою електронної 
скриньки необхідно відправити повідомлення наступного змісту:

код вулиці_будинок_квартира показник

або

Особовий_рахунок показник

Також є можливість передати фото приладу обліку.

Недоліки: оскільки повідомлення опацьовуються оператором, 
можливі неточності та інші недоліки «ручного» введення.



Спосіб №6
Скринька для збору показників.

За адресами: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26 та м. Луцьк, вул.Січова 
16 встановлені скринькі, в які кожен абонент може заповнивши 
коротку анкету з адресою та показником, вкинути покази 
лічильників.


