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Особ. рах.

ЕІС-код

сформовано 10.07.2017

I. Інформація про споживача IV. Розрахунок плати за природний газ

1.Борг на початок місяця

2. Нараховано за місяць (з урах. пільг)

Об’єм по пільгам, м3 28 3. Пеня

4. Перерахунки
II. Об’єм спожитого газу 5. Сплачено

6. Субсидія

7=1+2+3+4-5-6.   Борг на кінець місяця

Поточний Попередній   Сума до сплати, грн*   

30.06.2017 31.05.2017

109088 23 498 23 456 42,00 V. Інформація про платіж (Заповнюється споживачем)        Заповнюється споживачем: 

0,00 Показник лічильника на 01 07 2017 Показник лічильника на 01 07 2017

42,00 Поточний Поточний

III. Розрахунок обсягу енергії спожитого газу Попередній Попередній

Різниця Різниця

10,59

кВт*год 453,68 Сплачую, грн   Сплачую, грн   

МДж 1 633,23

Гкал 0,39002 Підпис споживача   Підпис споживача   

Фактичний показник лічильника станом на 1 число необхідно повідомляти до 5 числа. Способи повідомлення показників:

Рахунок підлягає оплаті протягом 10 днів. Сплачені рахунки необхідно зберігати 3 роки.

простий - продублювати зазначену Постачальником суму рахунку та сплатити. Одразу після зняття контрольних показників лічильника Постачальник проводить перерахунок по ФАКТИЧНОМУ споживанню.

складний - самостійно визначити об’єм спожитого газу, розрахувати суму до сплати, заповнити відповідні поля рахунка та сплатити. Розрахунки можуть відрізнятись від здійснених Постачальником.

правильний - зняти показник лічильника 1 числа, передати його до 5 числа у ВАТ "Кіровоградгаз", отримати рахунок на ФАКТИЧНИЙ показник лічильника, сплатити

ДП "Центргаз",    код ЄДРПОУ 31146068

р/р 26038603656178 в КОУ АТ "Ощадбанк", МФО 323475

вул.Арсенія Тарковського, 67,   м.Кропивницький, 25006

Коваленко Олександр Анатолійович 1 9 6 0 4 8 9 1 1
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПЛАТУ                           

ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗвул.Героїв України, буд 43, корп.5, кв. 124, Кропивницький, 25031 56ХМ23В56094944F

РАХУНОК ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ за червень 2017 року червень 2017 року

Особовий рахунок 1 9 6 0 4 8 9 1 1Проживає осіб 4 123,45

Пільги (% - осіб) 75% - 2 146,12

Коваленко Олександр Анатолійович0,00

Ціна газу, грн/куб.м 6,9579 0,00
100,00 вул.Героїв України, буд 43, корп.5, кв. 124, 

Кропивницький, 25031По лічильнику
Об’єм 

спожитого 

газу, куб.м

100,00

№ 

лічильника

Показники лічильника 69,57

69,57 Сума до сплати, грн 69,57

За нормами споживання

Загальний об’єм спожитого газу

050-343-44-55  або  067-515-11-99

Коефіцієнт приведення об’єму газу до 

стандартних умов
1,02

Середньозважена вища теплота 

згоряння, кВт*год/куб.м

Обсяг енергії спожитого 

природного газу

 www.kirgas.com www.gasolina-online.com
Формат повідомлення:

 *1*196048911*ХХХХХ*, де ХХХХХ - показник на 1 число (до 5 символів)

* Сума до сплати зазначена станом на 30.06.2017 р. і не враховує оплати, проведені після цієї дати. У разі, якщо зазначений у рахунку показник 

лічильника не відповідає фактичному, споживач може зазначити фактичний показник лічильника та самостійно розрахувати суму до сплати.

Сайт ВАТ "Кіровоградгаз" Особистий кабінет споживача газу
E-mail: SMS-повідомлення на номери:

counter@kirgas.com

ЯК  ПРОЧИТАТИ  І  ПРАВИЛЬНО  ЗАПОВНИТИ  РАХУНОК  ЗА  ГАЗ:

Способи заповнення та сплати рахунку:

Частина рахунку, яка 
заповнюється 
Споживачем: 
    поточний показник 
    попередній показник 
    різниця 
    сума до сплати 
     підпис 

Інформація про 
Споживача, яка 
міститься в базі даних 
Постачальника 

Зафіксовані показники 
лічильника та об’єм 
спожитого газу за 
місяць (за цей об’єм 
проводиться 
нарахування вартості 
газу за місяць)  

Відображення об’єму 
спожитого газу в 
одиницях енергії. Дані 
наводяться довідково і 
не застосовуються у 
розрахунках вартості 
спожитого газу 

Способи передачі 
показників лічильника 
станом на 1 число 

Прізвище, ім’я, по-
батькові Споживача; 
Поштова адреса 
об’єкту споживання 

Банківські реквізити 
Постачальника, на які 
зараховується оплата 

Номер особового 
рахунку Споживача 

Розрахунок суми до 
сплати: 
Борг на початок місяця 
+ нараховано (Об’єм Х 
ціна) + пеня + 
перерахунки - сплачено 
протягом місяця - 
субсидія за місяць 
Сума до сплати менша 0 
не відображається 

Ціна газу, яка 
застосовується у 
розрахунку плати за 
природний газ 

http://www.kirgas.com/metersets/
http://www.gasolina-online.com/
mailto:counter@kirgas.com

