
Прес-реліз 

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» за технічної підтримки ТОВ «Центр 
Глобальних Повідомлень Україна» з ____ _____ 2013 року запровадило для киян 
можливість замовлення інформаційної послуги через СМС, що полягає в отриманні 
повідомлень щодо стану платежів за житлово-комунальні послуги.  

Даний інтерактивний сервіс дозволяє абонентам всіх національних GSM операторів 
здійснювати замовлення інформаційної послуги через СМС для отримання протягом 30 
днів СМС-повідомлень щодо готовності рахунку на сплату житлово-комунальних послуг 
в місті Києві, а також щодо факту зарахування сплати за житлово-комунальні послуги 
на зазначений при підписці особовий рахунок. 

Здійснити замовлення інформаційної послуги досить просто: з мобільного необхідно 
відправити на інтерактивний номер 8051 СМС-повідомлення (СМС-запит) з такими 
даними з рахунку на сплату житлово-комунальних послуг: 

Номер ЖЕО; 
Номер особового рахунку; 
Період рахунку; 
Ключ авторизації. 

Дані в тексті СМС-повідомлення треба наводити в наступній послідовності: 

«Номер ЖЕО_номер особового рахунку_період_ключ авторизації», де «_» - пробіл. 
Номер ЖЕО можна вказувати без лідуючих нулів (наприклад: «505» замість «0505»), 
ключ авторизації можна вказувати без розподілювачів. Період необхідно вказувати у 
форматі РРММ, де РР – номер року в столітті, ММ – номер місяця з лідуючим нулем, 
якщо цей номер менше 10 (десяти) (наприклад, при реєстрації у травні номер місяця 
має вказуватися у форматі «05», а не «5»). 

 

Приклад тексту СМС-повідомлення для замовлення інформаційної послуги: «0505 
123456 1207 X123Y456Z789». 

На даний момент абоненту надається можливість з одного номеру мобільного телефону 
здійснювати замовлення інформаційної послуги по трьом особовим рахункам. В той же 
час слід зазначити, кожен особовий рахунок в рамках інформаційної послуги може бути 
закріплений не більше ніж за одним номером мобільного телефону.  



Вартість інформаційної послуги – вартість відправлення СМС-запиту на короткий номер 
8051 – 1 грн. для абонентів КИЇВСТАР, МТС та life :). Тариф у гривнях з урахуванням 
ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги 
без урахування ПДВ. 

Додаткову інформацію щодо вартості послуги, умов надання послуги та правил 
користування Ви можете знайти тут*. 

Отримати інформацію про партнера даної інформаційної послуги компанію «Центр 
Глобальних Повідомлень Україна» Ви можете на сайті www.gmsu.ua. 

[*Ссылка на след. страницу со следующим контентом:] 

Термін дії інформаційної послуги:  

30 (тридцять) календарних днів.  

Ліміт замовлень інформаційної послуги на 1 (один) номер телефону: 

3 (три) замовлення 

Ліміт закріплених в рамках інформаційної послуги за номером телефону 
Особових рахунків: 

Один особовий рахунок не може бути закріплений за більше ніж 1 номером телефону. 

Механіка відмови абонента від послуги: 

Для відмови від послуги абонент направляє на короткий номер 8051 СМС-запит з 
наступним змістом: «STOP N», де «N» - номер замовлення послуги. Якщо «N»=0, або у 
випадку відсутності даного параметра в тексті СМС-запиту, абонента буде відписано від 
усіх активних замовлень послуги. 

Механіка подовження терміну дії інформаційної послуги: 

Для подовження завершеного терміну дії інформаційної послуги абонент направляє на 
короткий номер 8051, з якого абонентом було попередньо отримано СМС-повідомлення 
з пропозицією подовжити термін дії послуги, Запит з наступним змістом: «OK N», де «N» 
- номер замовлення послуги. Якщо «N»=0, або у випадку відсутності даного параметра 
в тексті СМС-запиту, такий СМС-запит абонента буде вважатися некорректним. 

Номери телефонних ліній сервісного обслуговування абонентів в рамках  
інформаційної послуги та час їх функціонування: 

- Для розгляду скарг абонентів – користувачів послуги та надання довідок 
таким користувачам КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» 
призначає телефонний номер (044) 238-80-25, який працює у наступному 
режимі: Пн. – Чт. з 8:30 до 17:30, Пт. з 8:30 до 16:15; обідня перерва з 
12:30 до 13:15; Сб., Нд. та офіційні святкові дні – вихідні дні. 

 
- Для розгляду скарг абонентів – користувачів послуги та надання довідок 

таким користувачам, що стосуються неотримання СМС-повідомлень, 
неможливості надіслати СМС-запит на короткий номер, а також з інших 
технічних питань ТОВ «Центр Глобальних Повідомлень Україна» призначає 
телефонний номер (044) 373-69-10, який працює у наступному режимі: Пн-
Нд, цілодобово. 


