
Ваш особовий рахунок (номер договору):         

для здійснення безготівкової оплати через Інтеренет чи платіжні термінали в режимі «онлайн» 
 

Способи оплати через сервіси ПриватБанку 

Приват24(необхідна наявність картки ПриватБанку): 

- йдемо в «Мої платежі/Комунальні платежі» -> Новий платіж/Створити платіж 

- знайти компанію за назвою «хаталінк» або кодом 2368702636  

- натиснути на рядок з написом «ХатаЛінк» 

- ввести особовий рахунок(ваш номер договору) без вказання ПІБ, адреси, тощо 

- натиснути «Продовжити» 

- переконатись у правильності особистих даних, які відобразить система 

- ввести суму платежу -> додати платіж в кошик -> підтвердити оплату 

Термінали ПриватБанку(не потребує наявності банківської картки, взагалі): 

- шукаємо компанію точно так же, як і в Приват24, натискаємо на її значок 

- створюємо платіж точно так же, як і в Приват24, вказуємо суму 

- поповнюємо термінал готівкою через спеціальний лоток, не забуваємо  

про можливу комісію банку 

 

Способи оплати через сервіси City24 

На сайті City24(необхідна наявність картки будь-якого українського банку): 

- перейдіть за посиланням: https://city24.ua/popolnit-internet/hatalink  

 

або відскануйте QR-код за допомогою смартфону: 

або знайдіть компанію за назвою «хаталінк» на сайті https://city24.ua 

 
- виберіть спосіб оплати, введіть особовий рахунок, вкажіть суму для оплати 

- натисніть кнопку «Далі», вкажіть реквізити вашої банківської картки 

- натисніть кнопку «Підтвердити», слідуйте за вказівками платіжної системи 

Термінали City24(не потребує наявності банківської картки, взагалі): 

- шукаємо компанію так же, як і в терміналах ПриватБанку, натискаємо на її значок 

- створюємо платіж так же, як і в терміналах ПриватБанку, вказуємо суму 

- поповнюємо термінал готівкою через спеціальний лоток, не забуваємо  

про можливу комісію платіжної системи 

 

Способи оплати через особистий кабінет абонента 

- перейдіть за посиланням:     https://cabinet.hata.link 
 

або відскануйте QR-код за допомогою смартфону: 
 
- перейдіть в розділ «Онлайн платежі», оберіть платіжну систему, 

яка вам підходить та дотримуйтесь вказівок системи 

(необхідна наявність картки будь-якого українського банку) 

 

УВАГА:  Якщо при вході в особистий кабінет запитується логін/пароль – значить ви 
використовуєте VPN або PROXY сервіси(це може бути додаток у браузері) – вимкніть їх.  
Або ж ви намагаєтесь зайти не з домашньої мережі.

https://city24.ua/popolnit-internet/hatalink
https://cabinet.hata.link/


Ваш особовий рахунок (номер договору):     ##$     $## 

для здійснення безготівкової оплати за реквізитами компанії «Хаталінк» в режимі «офлайн» 

у відділеннях українських банків та банк-клієнтах. 

                

Звертаємо вашу увагу на те, що наша компанія дуже не рекомендує всім своїм абонентам 
сплачувати за надавані послуги у відділеннях поштового зв’язку, через надзвичайно тривалі 
терміни (до 14 днів і більше) надходження коштів.   
                
 
Для перерахування коштів на рахунок Приватбанку: 

ФОП Якименко М.О. 

Розрахунковий рахунок: UA 3033 7546 0000 0260 0106 0495 568 

Код ЄДРПОУ: 2368702636 

МФО: 337546 

Сумська філія ПАТ КБ ПриватБанк 

 

При здійсненні платежу в "Призначенні платежу" обов'язково вказуйте наступну 

інформацію (наполягайте на внесенні данної інформації в поле  

"Призначення платежу" касиром банку):  

                

Номер особового рахунку(номер договору) у ФОРМАТІ:    ##$ваш_номер_договору$## 
                
* -  так, саме: решітка решітка долар ВАШ_ОСОБОВИЙ_РАХУНОК доллар решітка решітка 

без пробілів та інших символів між ними 

Адресу (населений пункт, вулицю, дім, квартиру) 

Прізвище, ім'я, по-батькові (бажано повністю) 

Суму, яку оплачуєте 
 

Звертаємо вашу увагу на те, що період проведення безготівкового платежу зазвичай не 

перевищує(але не є меншим) доби, проте бувають випадки, коли кошти на наш рахунок надходять 

у строк до 3, а то і 8 діб. Тому в режимі «оффлайн» намагайтеся оплачувати послуги  

приблизно за тиждень до вичерпання коштів на рахунку. Якщо ж кошти не надійшли вчасно і 

послуга відключилась – ви можете відновити її робботу, взявши кредит в 

особистому кабінеті. Для ввімкнення послуги в кредит  

перейдіть за посиланням:  https://cabinet.hata.link/  

або відскануйте QR-код за допомогою смартфону:  

https://cabinet.hata.link/
https://cabinet.hata.link/

