
Як швидко і просто передати показники водолічильників 
 

УВАГА! Для правильного нарахування за фактично спожиті послуги з 

водопостачання (водовідведення) необхідно щомісячно знімати показники 

водолічильників в останній день розрахункового місяця та надавати Водоканалу 

у строк не пізніше 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим. 

 

Для зручності передачі показників можете скористатись одним із способів: 

 

1. Viber – bot (НОВИНКА) 

Зручний у користуванні додаток не займе багато часу для передачі показаників 

лічильника/ів онлайн. Не потрібна довга реєстрація, лише за допомогою одного 

мобільного додатку та скануванню QR – коду можна автоматично передати показники 

лічильника/ів. Ніяких черг, зручно та швидко. Долучайтесь! 

 

2. SMS – повідомлення на номер  +380503933960  (НОВИНКА) 

Показники лічильника/ів у SMS-повідомленні потрібно ввести у такому 

форматі: «Номер особового рахунку» (решітка) «Показник».  

Приклад: 1234567890#123 

Важливо: якщо у квартирі два і більше водолічильників то у полі «Показник» 

вказується сумарне число (об’єм) усих  водолічильників. 

 

3. Особисто внести показники в Особистому кабінеті 

Для цього необхідно зареєструватись в Особистому кабінеті на сайті Водоканалу - 

http://water.kherson.ua/login/. 

 

4. Внести показники без реєстрації 

Внести показники без реєстрації на відповідній сторінці сайту. Для цього необхідно 

вказати лише: 

– номер особового рахунку; 

– показники лічильника (якщо у квартирі два і більше водолічильників то у полі 

вказати сумарне число (об’єм) усіх  водолічильників. 

 

5. Передати показники оператору Контакт-центру 

Зателефонувати оператору контакт-центру Водоканалу: +38(0552)43-58-58, 42-22-33 

(понеділок – п’ятниця – з 08.00 до 17.00; субота, неділя – вихідні) та назвати: адресу,                         

ПІБ споживача, № особового рахунку та показники лічильника. 

 

6. Особисто відвідати пункти приймання споживачів, де також можливо провести 

звірку щодо обсягів одержаних послуг. 

tel:+380503933960
http://water.kherson.ua/dlya-chogo-potriben-osobystyj-kabinet/
http://water.kherson.ua/login/
http://water.kherson.ua/pokaznyky-onlajn/


Центральний офіс Водоканалу  пл. ім. Ю.Тутушкіна, 9 

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця - з 7.30 

до 16.30 

Четвер - неприймальний день 

Субота - з 8.00 до 14.00 

Неділя – вихідний 

За даною адресою споживач може сплатити 

за послуги у касі Водоканалу без комісії 

Пункт приймання 

 

мкр Шуменський  

вул. Лавреньова, 7  

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - 

з 08.00 до 17.00. 

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 

Субота, неділя - вихідні 

ВКГ «Корабел» 

мкр Острів (Корабел) 

Острівське шосе, 4 

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - 

з 08.00 до 17.00 

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 

Субота, неділя - вихідні 

ЦТП – 62 

 

мкр Північний 

вул. Генерала Алмазова, 41-а  

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - 

з 09.00 до 17.30 

Обідня перерва - з 13.00 до 14.00 

Субота, неділя – вихідні. 

Дніпровська райрада 

Дніпровський район 

вул. Перекопська, 166 

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - 

з 08.00 до 17.00 

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 

Субота, неділя – вихідні. 

 

в смт. Комишани, смт. Антонівка, с. Степанівка, с. Текстильників (здійснити 

звірку розрахунків; сплатити на місці за послуги водопостачання та 

водовідведення без  комісії у виїзній касі  Водоканалу; за наявності боргу 

від 3 місяців укласти договір на поетапне погашення заборгованості):  

Місце прийому 

абонентів 
Адреса 

Час 

прийому 

Приймальні 

дні: перший 

та третій 

тиждень 

місяця 

 

Степанівська 

селищна рада 

м. Херсон, 

с. Степанівка, 

вул. Джона Говарда,55 

 

З 13.00 до 

15.30 

 

Вівторок 



 

Комишанська 

селищна рада 

м.Херсон 

смт.Комишани,        вул. 

Центральна,81-а 

 

З 10.00 до 

16.00 

обідня 

перерва  з 

12.00  

до 13.00 

 

Середа 

Антонівська 

селищна рада 

м. Херсон, 

смт. Антонівка, 

вул. Будьоного,48-а 

З 13.00 до 

15.30 

 

Четвер 

с. Текстильне 

Школа №39 

м.Херсон, 

вул.1-а Текстильна,1 

З 13.30 до 

15.30 

 

П'ятниця 

 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПЕРЕДАЛИ НЕВІРНІ ПОКАЗНИКИ? 

Виправити помилку споживач може двома способами: 

1. Передати фактичні показники через месенджер Viber 050-396-90-91  

При передачі показників необхідно вказати : 

- номер особового рахунку; 

- адресу (вулиця, будинок, квартира); 

- прикріпити фото водолічильника з цілісністю пломб та з останніми 

показниками на кінець розрахункового періоду. 

При наявності декількох приладів обліку холодної води, слід вказувати показники усіх 

лічильників. 

2. Надати заявку на виклик контролера, який зафіксує фактичні показники. 

 

Телефон для довідок: +38(0552)43-58-58, 42-22-33 

 


