
Роз’яснення до паперового рахунка з рекомендованим авансом. 

 
 

1. Реквізити абонента: адреса, номер телефону та номер особового рахунку, який присвоєний 
абоненту та зареєстрований у системі розрахунків. Особовий рахунок та/або номер 
телефону рекомендується використовувати при самостійній оплаті (без рахунка) за 
послуги зв’язку. 

2. Реквізити одержувача платежу (повна назва структурного підрозділу ПАТ «Укртелеком», 
номер поточного банківського рахунка, назва установи банку та МФО, код ЄДРПОУ, 
адреса одержувача платежу). 

3. Розрахунковий період, за який сплачується рахунок. 

4. Пільга (зазначається назва категорії громадян, які відповідно до законодавства України 
користуються пільгами з оплати телекомунікаційних послуг). Якщо абонент не 
користується пільгами, цей рядок не заповнюється.  

5. Зазначається сума до сплати або залишок коштів на перше число розрахункового періоду. 
6. Зазначається загальна сума оплати, що надійшла на особовий рахунок абонента протягом 

розрахункового періоду. 

ВУЛ. САДОВА, БУД. 40 

М.ОДЕСА 

65006 

 

Враховано пільгу – Учасник бойових 

дій 

тел. 7348831 

о/р  5100000450028881 

тел. 7348831 

 

о/р  5100000450028881 

 

о/р  5100000450028881 

тел. 7348831 

Місцеві розмови 4424 с, з них до сплати 0с* 0.00 

* Послуги місцевого телефонного зв’язку – нетарифіковані  36000 с. враховано 

******Послуги міжміського, міжнародного зв’язку та дзвінки до мереж мобільного зв’язку – напрямок, дата, тривалість та вартість у грн. (без ПДВ)   
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7. Зазначається сума заборгованості (залишку) у разі наявності на кінець попереднього  
розрахункового періоду, визначається як різниця пп. 5 та 6. 

8. У блоці «Нараховано за місяць, грн.» відображаються нарахування відповідно до 
переліку послуг, отриманих абонентом  у розрахунковому періоді. 

У рядку «Місцеві розмови» вказується фактична кількість спожитих секунд і кількість 
з них до сплати.  

У рядку «Міжміські та міжнародні розмови» вказується сума до сплати за секунди, 
які використані понад тарифного пакету. Детальна інформація наведена у блоці  13. 

Плата за місцеві та міжміські телефонні розмови здійснюється тільки за понадлімітне 
використання секунд відповідно до обраного абонентом тарифного пакету.  

Цей блок закінчується підсумковим рядком «Всього нараховано за послуги, грн.» з 
сумою ПДВ (20%), яка обчислюється від загальної вартості усіх послуг. 

9. Відображається інформація про додаткові нарахування (безоплатні послуги, перерахунки 
та штрафи).  

10.  У блоці «Сума до сплати, грн.» зазначається загальна сума до сплати за цим рахунком 
без урахування авансу. 

11.  У блоці «Рекомендований аванс, грн.» зазначається сума рекомендованих авансових 
нарахувань на наступний розрахунковий період. Рекомендований аванс включає в себе 
суму абонплат за ВСІ послуги, якими користується абонент (телефон, проводове 
радіомовлення, Інтернет, ТБ та інші послуги). Це відривна частина рахунка, яка 
сплачується абонентом за бажанням (для запобігання виникнення заборгованості). 

Звертаємо вашу увагу, що, якщо сума сплаченого вами авансу перевищить вартість 
послуг, якими ви скористалися в поточному місяці, то залишок невитрачених грошей буде 
зазначений в цьому рахунку окремим рядком  та врахований при виставленні рахунку в 
наступному місяці.  

Абонплата за постійні Інтернет-послуги – динамічна, вона змінюється в залежності 
від кількості днів у розрахунковому місяці (тариф за послугу встановлено за 30 днів, а не 
за місяць).  
Увага! Дізнатися про свій тарифний план по послузі Інтернет та змінити його абонент 
може на сайті my.ukrtelecom.ua 

12.  Інформація щодо терміну сплати рахунка, строку зберігання та телефон для довідок. 
13.  У додатку до рахунка за телекомунікаційні послуги зазначається роз’яснення виносок 

(інформація щодо послуг міського, міжміського, міжнародного телефонного зв’язку) та 
деталізація послуг міжміського (у тому числі мобільного), міжнародного телефонного 
зв’язку, контент-послуг (інформаційні, довідкові, розважальні або інші послуги в т.ч. і 
Аудіотекс). Інформація про дату, кількість з’єднань, та іншу інформацію щодо послуги з 
доступу до Інтернет можна дізнатися на сайті my.ukrtelecom.ua 
Увага! Якщо немає можливості розмістити деталізацію всіх послуг, якими скористався 
абонент, в останньому рядку зазначається «Інші послуги» та їх сумарна вартість. 

14. Відривна частина рахунка, яка залишається при його оплаті у касира.  
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